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הבילויים
בעיה ידועה היא בחבל אילות – בילוי ופב
נאי לנוער ולצעירים .רבות דובר וסופר על
כך ופתרונות כאלה ואחרים נותנים מענה
ביישובים ובאזור ,אבל מה עם מי שכבר
מסתכלים לאחור על גיל  ?40מה עם הבילוי
שלנו???
אחד המשפטים שאפשר תמיד לשמוע בהקב
שר של הנוער הוא – שיהיה להם מה לעשות,
כדי שלא יסתובבו ביישוב וישתעממו .ומה?
בני  40פלוס לא יכולים להסתובב ביישוב
ולהשתעמם? נכון ,לא סביר שנבצע מעשי
ונדליזם ,או נפריע לשכנים ,אבל אם צובטים
אותנו – לא נצתבט? (או משהו כזה).
הבעיה היא לאו דווקא בקיומם של מקומות
בילוי ,אלא בשעות הפעילות שלהם – פונב
דק נאות סמדר ,למשל ,נסגר מוקדם בערב.
פאב קטורה ,למשל ,נפתח מאוחר בלילה.
בית התה עובד בשעות הבוקר-צהרים ,וכן
הלאה .כולם מקומות נעימים מאד ,שבהב
חלט יכולים לתת מענה לשכבת גיל רחבה
במיוחד ,שתשמח לשבת על בירה בשעות
הערב המוקדמות ,ולחזור הביתה בזמן להב
שכיב את הילדים לישון.
אני ערה לצורך הזה כבר זמן רב ,גם בהיותי
חלק מאותה שכבת גיל ,גם בהיותי חלק
מאלה שמבקשים מקום בילוי בשעות הערב,
אבל גם בגלל שאני מבקרת בכל יישובי
החבל לפחות פעם בחודש ומשוחחת עם
אנשים רבים .בליל ההופעה של "ביטניק"
בקטורה ,שב ועלה הנושא בשיחה בין כמה
אנשים ,שהתלוננו על כך שההופעה מתאחב
רת והם ,מה לעשות ,עייפים.
עובדת היותנו מרוחקים ממרבית השירוב
תים מהם נהנים תושבי המרכז ,לא מנעה
מאיתנו ,מעולם ,לספק פתרונות יצירתיים
משלנו .ובכן ,בחלומותיי ,לאחר הפרישה
לגמלאות ,אני פותחת פאב בצומת קטורה
(לא בנתיב השיטפונות ,)...קוראת לו "קצה
המדבר" (אלא מה) ומפעילה אותו החל מהב
שעה שבע בערב ועד ללקוחות האחרונים.
מיותר לציין שבשעה עשר-אחת-עשרה
לכל המאוחר אני פורשת למיטתי ומנהב
לי המקום ,הצעירים והאנרגטיים ,ימשיכו
לארח את המבלים.

אבל לא נראה לי שהמתנה של עשרים שנה,
עד לפרישתי מהעבודה ,עונה על הצורך
שלנו במקום בילוי בימים אלה...
מי מרים את הכפפה?

הרבי אמר
מדורו האהוב של בנג'י גרובר יצא להפסקה
ממושכת וכך גם בנג'י עצמו .את מקומו תפס
הרב דניאל בורשטיין ,שבנוסף על היותו רב,
חבר קיבוץ לוטן ,בעל עיסוקים וכישורים
רבים ,גם היה עורך "קצה המדבר".
לשמחתי הרבה ,דניאל בחר להשיב לחיים
את המדור "רב-שיח" וכבר בגיליון זה
אפשר למצוא את הגיגיו ולטעום מרוחב
היריעה של פועלו וניסיונו .החודש ,הוא
מביא לנו נושאים הקשורים בחגי תשרי,
בשנה חדשה ,בזיכרונות – ולחבר הכל לכאן
ועכשיו של כל אחד ואחת מאיתנו .מוזמנים
לקרוא וליהנות.
ואם אתם מתגעגעים לבנג'י ,אולי יתמזל
מזלכם ובביקורכם הבא במזנון יטבתה ,הוא
יהיה זה שיגיש לכם גלידה.

מישהו קרא את זה בכלל?
עם צאת הגיליון הקודם ,פנה אליי אחד
מקוראיו הערניים של העיתון ושאל אם כבר
קיבלתי תגובות כועסות" .על מה?" תהיתי
והוא השיב – "על מה שכתבת בדבר העורב
כת .לי זה לא מפריע ,אבל בטח יש מי שיכב
עסו ".לא ,לא קיבלתי שום תגובה ,מה שהב
ביא אותי לחשוב ,שאולי לא קראתם? אולי
אתם בכלל לא קוראים את דבר העורכת?
אני לא נעלבת (כתבה ,בעודה ישובה מתחת
לשולחן ,בחושך ,לבד ,בוכה) ,אבל אשמח
לדעת ,כי אני בטוחה שאוכל לשבץ בעמוד
זה תוכן אחר ,אולי מעניין יותר.
זו לא זעקה לתשומת לב ,טוב ,לא בדיוק,
אבל כעורכת העיתון שאתם אוחזים כעת
בידיכם ,עבודתי היא ליצור עבורכם את
התוכן המעניין ביותר ואם חלק מהתוכן הזה
אינו זוכה לקריאה דרך קבע ,הרי שכשלתי
בעבודתי .אין לי דרך לדעת ...אבל אם אתם
רואים אותי בשבילי היישוב ,תזרקו מילה,
או שתיים ,לא יותר מזה.

שלכם ,גל נקדימון

התוספת שתופסת

במכתבו המרנין של בנג'י גרובר על הופעת "רנות" בירושלים ,צוינו שמות רבים ובעלי
זכות רבים וכנראה ,בגלל ריבוי השמות ,נשמט אחד חשוב – נטאלי ליאן ,שעיצבה
בימתית את הקונצרט וביצעה את הסולו בשיר "מיסטר סנדמן" .עימה הסליחה!

ועד רנות וגדעון אפרתי

מהמתרחש בחבל
אל ארץ צבי
יש אנשים שקמים מוקדם בבוקר לרוץ ,יש כאלו שקמים מוקדם
בבוקר להתפלל או לעשות מדיטציה ויש גם אנשים שפעם בשנה
קמים עם שחר ,כאשר עדיין חשוך ,על מנת לספור צבאים בשמוב
רת עברונה (כמו עודד סהר ,פקח ערבה דרומית וערן היימס ,מנהל
מרחב ערבה דרומית) .מדובר באחת הספירות הארוכות והעקביות
ביותר שהתקיימו בארץ ומנוהלת על ידי רשות הטבע והגנים (רט"ג)
מאז שנות השישים של המאה הקודמת!
צבי הנגב הוא אחד הסמלים המוכרים ביותר של הטבע המדברי .אך
מעבר לסמל ,הוא בעל חשיבות עצומה למערכת האקולוגית ותורם
לה ברמות שונות כמו רעיה ,הפצת זרעים למרחקים ארוכים ,שיפור
נביטה ,תיחוח קרקע וכמובן גם מהווה טרף לטורב
פים גדולים .ספירת הצבאים היא קריטית ,על מנת
לעקוב אחר בריאות האוכלוסייה המקומית ,כמו גם
לבחון מגמות לאורך השנים – האם האוכלוסיה גדלה
או קטנה ,ערכי ילודה ועוד .עדר הצבאים בעברונה
הוא אחד הגדולים ביותר בנגב וביחד עם הצבאים
ביוטבתה ובנחלים הגדולים  -מעל  70%מצבאי הנגב
נמצאים בשטחי המועצה.
אז איך סופרים צבאים? בספירה משתתפים כ 12 -כלי
רכב ,ברובם טנדרים של פקחי רט"ג מקומיים ופקחים
משאר חלקי מחוז דרום ,הסורקים את השטח בשיטת
מסרק .מתחילים בחלקה הצפוני של השמורה ,כאשר
בכל רכב יש תצפיתן מיומן ,רשם נתונים ולעיתים
צלם או מלווים נוספים (מתנדבים) .הרכבים פרוסים
בשורה ארוכה לרוחב השמורה (מצידה המזרחי לצידה
המערבי) וכולם נעים ביחד לכיוון דרום .הרכבים נעים
בקו אחד ונוסעים נסיעה איטית .את הצבאים רואים,
בדרך כלל ,כבר מרחוק ,ובשלב מסוים הם מתחילים פרט צעיר

לרוץ לכוון הרכבים .את הספירה עצמה מבצעים רק לאחר שהצב
באים עוברים את קו הרכבים לאחור (לכוון צפון).
השנה נספרו בעברונה  260צבאים לעומת  247בשנה שעברה .בעשר
השנים האחרונות אוכלוסיית הצבאים בערבה הדרומית שומרת על
יציבות ,עם עליה מתונה וזאת למרות אסון הנפט שפקד את האזור
לפני כחמש שנים .נמל התעופה החדש מציב בפני האוכלוסייה אתב
גרים נוספים (כמו גדרות ענק המגבילות תנועה ,וזיהום אקוסטי).
חשוב שנמשיך את הספירות הללו ,על מנת לוודא שהאוכלוסייה
שומרת על יציבות ,למרות כל האתגרים העומדים בפניה.

דפנה פינגולד ,רכזת מדע ,מחקר ואקדמיה בחבל אילות
וד"ר טל פולק ,אקולוגית ערבה

שלום כיתה א' ב' ג' ד' ה' ו' ושלום לעליזה
לכל בית ספר יש מנהלת ,לכל מנהלת יש חדר
ולכל בית ספר יש תלמידים ,מורים וצוות ,אבל
רק לנו יש הערכה ,כבוד ואהבה כל כך גדולים
אחד לשני .בחדר המנהלת ישבו שתי מנהלות  -זו
שעזבה וזו שנכנסה ולנו היה שיעור מעניין בערב
הפרידה מעליזה .למדנו עשרה דברים שלא ידענו
עליה ונהנינו מיכולות הנגינה שלה בחלילית .אחרי
כל כך הרבה שנים של עשייה חינוכית ותרומה כל
כך משמעותית לאלפי תלמידים ,הורים ומורים,
האתגר להכניס הכל לערב אחד היה עצום .עליזה,
כהרגלה ,היתה מוקפת במשפחה מחבקת וחילקה
חיוכים וחיבוקים לכולנו .צוות בית הספר ,יחד עם
חנן גינת ,הדס שפירא ,קרן ספיר ,תלמידים ,חברים
ובעלי תפקידים מהאזור – הקשיבו ,התרגשו ואמרו
שוב תודה .עמית ואילון ריגשו בשירים ,תלמידים
הכינו מצגות ,חנן וקרן ברכו וכולנו התרגשנו יחד.
התלבשנו יפה .התכבדנו והגענו לערב פרידה ,אז
כנראה שזה באמת קורה .עליזה יקרה  -אוהבים
אותך ,מתגעגעים ובעיקר מאחלים שתמשיכי
ותתרכזי בדברים החשובים ותיהני מכל מה שטוב.
מתוך אירוע הפרידה מעליזה

מירב עפרוני
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מהמתרחש בחבל
בריאים וחוגגים
לקראת סוף ספטמבר ,באחד מימי שני ,התקיים במרפאה האזורית
אירוע "חוגגים שש" ,אליו הוזמנו בוגרי גן חובה וילדי כיתה א'.
השנה ,התמקד האירוע בפעילות גופנית ,אכילה נכונה ונבונה ופב
עילות פנאי.
דיאטניות של "הכללית" ועובד מטבח בית החולים "יוספטל" הגיעו
עד אלינו והכינו לנו שולחן עם אוכל בריא והילדים גם הכינו בעצב
מם כריכים שהיו גם בריאים וגם טעימים ומשביעים.
אבל לא רק מזון טוב היה שם – גם משחק מהנה של "בינגו בריאות",
בו לקחו חלק הילדים ,ההורים וצוות המרפאה ,והופעה שהיתה גם
מבדרת וגם העבירה מסרים חשובים של אורח חיים בריא ,באמצעות
משחק ושירה .תודתנו ל"שירותי בריאות כללית" שעזרו להפיק את
האירוע.

עידית אושה

הביטניקים

אבל מה הכלב אשם?
בבוקר יום רביעי 2 ,באוקטובר ,התעוררו שוכני האשרם בשיטים
לתמונה עגומה – מכשיר כספומט שבור ,משרדים פרוצים ,מקרר
גלידות ריק ,כלי עבודה חסרים וכלב אחד מסטול (ולא בקטע טוב).
מסתבר שבמהלך הלילה פשטו כמה גנבים על המקום ,מן הסתם
לאחר "סיבוב היכרות" בשטח ,שכן ידעו לאן לגשת ואפילו שיש
כלב גדול במקום ,כי מוסטפה החמוד היה מעורפל כל הבוקר ובקב
רבת מקום נמצאו שאריות סטייק ומכיוון שלהכניס סטייק לאשרם,
זה בערך כמו להיכנס עם פיתה לבית כנסת ביום כיפור ,המסקנה
היתה ברורה.
העיתוי היה אומלל במיוחד ,מכיוון שבדיוק הסתיים פסטיבל
"פשוט" והצוות במקום רצה להמשיך לעבוד במלוא המרץ על פסב
טיבל "זורבה הבודהה" ,אבל במקום לשקוע בעבודה הדחופה ,מצאו
עצמם החבר'ה מבצעים בקרת נזקים ,מביטים בעצב על גופת הכסב
פומט ,מסבירים פנים לאנשי המשטרה שבאו לחקור ומגלים שאפיב
לו הקלאב-קאר נעלמה ושלקינוח (תרתי משמע) פשטו הגנבים גם
על מקרר הגלידות ורוקנו אותו.
עם הזמן התברר שהקלאב-קאר ננטשה במרחק של כמה קילומטרים
מהאשרם ,והושבה הביתה ללא פגע ,אבל אני עדיין לא יודעת מה
היה קודר יותר – הנזקים ,הציוד החסר ,הכלב האומלל ,או העובדה
שהאווירה – הרגועה ומרגיעה בדרך כלל – היתה עכורה.
עם כל זאת ,שבו החבר'ה לפעילות במלוא המרץ ועל אף האירוע
החמור ,הם יחכו לנו במהלך חופשת הסוכות ,בפסטיבל "זורבה
הבודהה" ,חמושים בחיוך והרבה אנרגיות טובות .בינתיים ,שמרו
על עירנות...

גל נקדימון

הכספומט מוטל שדוד (תרתי משמע)
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״ביטניק״ בקטורה

במוצאי שבת ,28.9 ,חילצתי אבריי ,יצאתי מביתי וגלשתי מההר
לכיוון קיבוץ קטורה ,להופעה של להקת "ביטניק" .המודעה הבטיב
חה הופעה בשעה  ,21:30בירה ,ציורי גוף והפתעות ...ההפתעה היתה
שההופעה לא החלה לפני עשר (תמימה שכמותי ,הגעתי בזמן) ,אבל
חוץ מהשעה שהתאחרה ,כל מה שהובטח קיבלנו – ומעבר.
ההרכב ,שנולד על קו סמר-הודו ,הגיש שירים מצוינים ונעימים
גם לאוזניים פחות צעירות ,בין השאר ,בגלל ההומאז'ים הברורים
לשלום ואריק ,אבל גם בגלל הסאונד המעולה והקצב שהזיז את
העומדים ונעם לרובצים על המחצלות.
כ –  250איש הגיעו להופעה ,מספר מכובד ביותר בחבל אילות,
וככל שהערב התאחר ,התברר שתרבות קטורה ומחלקת צעירים של
המועצה ,הצליחו לתפור אירוע מוצלח במיוחד .השילוב של הצליב
לים העכשוויים ,עם טעם של פעם ,כישרון ,שני ברזים של "בירציב
נות" ,אווירה טובה ואנשים טובים – עשו את שלהם.

גל נקדימון

מהמתרחש בחבל

 /גל נקדימון

אתגרי המחר  -היום
היום הוא  19.12.19והאירוע הוא כנס החקלאות השנתי של חבל
אילות .גם השנה ,יתקיים טקס הענקת מלגות על שם ג'יג'י ,בין סיור
מסקרן וייחודי בנאות-סמדר להרצאות מעניינות שיתקיימו באולם
האזורי.
מה חשוב לדעת? מספר המקומות בסיור מוגבל .אוטובוסים של
המועצה יאספו את המשתתפים בבוקר לקיבוץ ,שם ייהנו מקבלת
פנים וכיבוד בבית האומנויות וימשיכו לסיור שיעבור בין נקודות
קסומות ומרתקות ,שספק אם רובנו ראינו בעבר .בכל אתר תתקיים
הדרכה והכל תחת הכותרת המבטיחה" :סיור במעגל הקיימות הקב
סום של נאות סמדר".
לאחר כשעתיים ישובו האוטובוסים למועצה ,לארוחת צהריים ,טקס
והרצאות .לכל הפעילויות הכניסה חופשית ,אך כפי שצוין – בסיור
מספר המקומות מוגבל וחשוב להירשם מראש!
היום כולו צפוי להיות מעניין ומעשיר ומתאים – לא רק לחקלאים,
אלא לכל מי שחי בחבל אילות .התושבים מוזמנים.
להרשמהoffice@rd.ardom.co.il ,08-6355733 :

תחילתו של עידן

עד הפעם הבאה

עידן אפסיימון ,מקיבוץ סמר ,מתחרה בטריאתלון כבר מגי ל  14ו�ב
חודש שעבר הגיע למקום ה– 14באליפות אירופה!!!
עידן ,כיום בן  ,21התאמן שלוש שנים בפנימיית וינגייט ,הוכר
(כמובן) כספורטאי מצטיין בצה"ל והוא גם חבר נבחרת ישראל בטב
ריאתלון .עידן מחזיק במקום השלישי באליפות ישראל והוא אלוף
הארץ באיש הברזל לחצי מרחק.
באליפות העולם ,שהתקיימה בלוזאן ,וכללה קילומטר וחצי שחייה,
 40ק"מ רכיבה על אופניים ו 10-ק"מ ריצה ,הוא הגיע למקום ה.34-
באליפות אירופה ,שהתקיימה בוולנסיה וכללה  750שחייה 20 ,ק"מ
רכיבה ו 5-ק"מ ריצה (המרחקים אמורים להיות אולימפיים ,אך
תנאי מזג האוויר אילצו קיצור המסלולים) ,הוא הגיע למקום ה14-
המכובד.
חנן גינת ,שמכיר את עידן מינקות וראה אותו גדל ,התרגש עם המב
שפחה וחברי הקיבוץ בהישג המרשים" :אני שמח בשמחתו של עידן,
שניתב את האנרגיות שלו לכיוון כל כך מרשים ,שדורש תעצומות
נפש וגוף ומגיע להישגים משמעותיים בתחומו ,ברמה עולמית!

הבחירות באו והלכו (שוב) ובהיכתב שורות אלה ,עדיין לא ידוע מי
בקואליציה ,מי באופוזיציה ,מי יהיה ראש הממשלה ,האם מדינת
ישראל תצעד לקלפי בפעם השלישית בקרוב ולמה זה מגיע לנו?...
מה שכן ידוע ,זו ההצבעה של אזרחי ישראל ואנחנו בתוכם .לאחר
שסיימתי ללקט את הנתונים ,התבררו שני דברים :הראשון ,על
הנייר יש פה הרבה יותר אנשים מאשר באמת (הרבה סטודנטים,
מטיילים ,כאלה שכבר לא גרים פה אבל לא שינו כתובת ועוד),
והשני – גם בדפוס ההצבעה שלנו ,אנחנו שונים ומיוחדים ולראייה
– אם בהתחלה סידרתי את הטבלה לפי האחוזים שקיבלה כל רשיב
מה ברמה הארצית ,הרי שמהר מאד הבנתי שאני צריכה לשנות את
הסדר והתוצאות לפניכם:

מ
פל
קל
פי

כחול
לבן

המחנה
הדמוקרטי

עבודה-
גשר

ליכוד

אחר

אחוז
הצבעה
כללי

אילות

52%

17%

19%

9.8%

2.2%

65%

באר אורה

43%

7.4%

9.1%

25%

15.5%

73%

אליפז

56%

16%

12%

7.3%

8.7%

61%

סמר

41%

43%

10%

0.68%

5.32%

66%

יטבתה

52%

16%

24%

3.1%

4.9%

62%

גרופית

56%

12%

21%

7.9%

3.1%

61%

קטורה

46%

26%

15%

1.7%

11.3%

54%

לוטן

46%

30%

11%

4.4%

8.6%

57%

יהל

49%

13%

13%

13%

12%

59%

נאות סמדר+
נווה חריף

40%

35%

9.4%

8.2%

7.4%

61%

ארצי

26%

4.3%

4.8%

25%

39.9%

69%

גה

עידן אפסיימון בפעולה
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גינה קטנה ומטריפה

 /דפנה פינגולד

בבוקר יום שישי אחד בספטמבר ,נפגשו למעלה מ 50-אנשים ב"מרכז לחקלאות יצירתית" בלוטן וביניהם חוט
מקשר אחד – יום עיון "גינה קטנה ומטריפה" בנושא ייצור מזון מקומי בקנה מידה קטן

התחלת היום tuning in -

במסגרת תפקידי כ"רכזת מחקר מדע ואקדמיה" ,נפגשתי עם מרב
בית החוקרים והמדענים הנמצאים בחבל אילות .כל אחד מהם שייך
לאחד מגופי המחקר השונים שפועלים בתחומים רבים – חקלאות
יישומית ,גידול צמחי מרפא ,אנרגיה מתחדשת ,שיטפונות ,קרקע,
מים ,ארכיאולוגיה ,שמירת טבע ועוד .היה ברור שאחד היעדים
שלנו בקהילה מדעית הוא להפיץ את תחומי המחקר והעניין בקרב
תושבי האזור ,כמו גם להפגיש בין אנשים עם תחומי עניין משותב
פים .כך קם "פורום ימי עיון" ,בו משתתפים נציגים ממרבית גופי
המחקר האזוריים .השנה החלטנו שימי העיון האזוריים יהיו בנושא
"אדם ומדבר" וידונו בנושאים הקרובים לכל ארגון.
רבים מאיתנו ,אולי אפילו כולנו ,רוצים לאכול ירקות ופירות אורב
גניים טעימים ובריאים; חלקנו אף רוצה לגדל אותם בעצמנו .מכאן
נולד "גינה קטנה ומטריפה" – יום עיון שנושאו ייצור מזון מקומי
בקנה מידה קטן.
יום העיון בלוטן היה הראשון בסדרה והועבר על ידי מייק קפלין -
חבר קיבוץ לוטן וממייסדי המרכז .התחלנו את היום ב:tuning in -
מייק העמיד אותנו במעגל ,החזקנו ידיים ונשמנו .אחרי שכל אחד
התכוונן והתחבר לעצמו ולקבוצה ,התחלנו את ההרצאה הראשונה.
התחלנו עם הבסיס ,האדמה .מייק לימד אותנו איך אנחנו יכולים
לייצר אדמה עשירה ונהדרת ,על ידי יצירת קומפוסט מהפסולת
הביתית שלנו – חומר אורגני על כל מרכיביו – חומרים העשירים
בחנקן כמו פירות ,ירקות ושאריות מזון; ואלו העשירים בפחמן –
ניירות ,קרטון ,עץ ,עלים ,נסורת ועוד .השילוב והיחס הנכון בין שני
אלו הם הסוד לקבלת קומפוסט איכותי ,שיהפוך עם הזמן לאדמה
איכותית עשירה.
מרכיב חשוב נוסף בנושא של קרקע הוא הצורך בחיפוי .אנחנו התב
רגלנו לראות אדמה חשופה ,חרושה ,גלויה ויפה לעין .אבל בעצם,
האדמה זקוקה לכיסוי .בדומה לעור הגוף שלנו ,מטרת הכיסוי היא
בעיקר לשמור על הלחות והטמפרטורה של הקרקע .אז מהיום אפשר
להפסיק לגרוף את העלים היבשים .זה אולי לא הכי אסתטי ,אבל זה
טוב לאדמה שלכם.
מייק דאג לנפץ לנו עוד פרה קדושה אחת – לא צריך להפוך אדמה!
לא רק שלא צריך ,זה גם ממש לא טוב.
כן ,מה ששמעתם! לאלו מאיתנו שנהנו משיעורי חקלאות וזוכב
רים את העבודה הקשה עם המעדר ...אז כל זה היה לחינם .מסתבר
שבאדמה נוצרת מערכת אקולוגית (אקו-סיסטם) ייחודית והפיכת
האדמה הורסת את המרקם העדין שנוצר בין היצורים והמרכיבים
השונים .זה כמו לייצר אסון טבע קיצוני לכל מה שחי מתחת לאדב
מה ,מעין טורנאדו ורעידת אדמה ביחד.

 6קצה המדבר | גיליון מס 218 .אוקטובר 2019

אחרי שלמדנו על הקרקע עצמה ,עברנו ללמוד על צורת גידול ייחוב
דית הנקראת –  – Square foot Gardeningגינה מרובעת  -אותה
המציא מל ברטולומיו ( .)Mel Bartholemewהשיטה מתרחקת
מהאסכולה השמרנית בה מגדלים בשורות ועוברת לגידול בריבועים
קטנים יחסית .אומרים שבשיטה זו ניתן להוריד את עלות הגידול
ב - 50%-פחות מים ,פחות מקום והרבה פחות עבודה .התענוג ה�גדול הוא ,שכל אחד יכול להיות גנן מוצלח בשיטה הזו.
בניית הערוגה די פשוטה – יוצרים מסגרת מרובעת בגובה של כ30-
ס"מ ,מוסיפים אדמה איכותית (זוכרים? זו מהקומפוסט שהכנו
קודם .אבל אפשר גם לקנות תערובת מוכנה) ,מרשתים את החלק
הפנימי וזהו ,הגינה שלנו מוכנה לשתילה .הצלחת שיטת הגידול
תלויה במרווחים בין כל ריבוע ,בכמות הזרעים שזורעים ,במיקום
הגידולים והיחס ביניהם ועוד .בהמשך יום העיון התחלנו להכין
ערוגה משלנו ומילאנו אותה באדמת קומפוסט איכותית.
אחד הדברים היפים בשיטה הזו הוא ,שזה לא משנה מה יש מתחת
לחלקת הריבוע  -זה יכול להיות אספלט ,דיונה ,חול ,אבנים ,ריצוף
או כל דבר אחר .הגינה הקטנה הזו יכולה להיות ממוקמת על כל
משטח.
טיפ נוסף שמייק חלק איתנו ,הוא שכדאי לשים את חלקת גן העדן
הקטנה שלנו במקום בו אנחנו נמצאים כל יום .התצפית היום-יומית
היא קריטית להצלחת הגינה .רק במקום בו עוברים כל יום אפשר
לראות שינויים יומיים ,כמו עשבייה שמתחילה לגדול ,או צמח שצב
ריך עזרה ,אדמה שנראית מעט יבשה ועוד.
יום העיון הסתיים עם הרבה טעם לעוד ,בקשות לסדנאות נוספות
בתחום והעיקר  -עשרות אנשים מרוצים שבילו את יום שישי בבוקר
בלימוד משותף על נושא שקרוב לליבם .כמובן שהוקמה קבוצת
וואטסאפ (איך אפשר בלי) ושם כבר אפשר לראות את ההשראה
שהתפרצה אצל המשתתפים ,שחלקם כבר הקימו גינה מרובעת
בביתם.
רשמו ביומנים את התאריך ליום העיון הבא13:00-( 31.10.2019 :
 )16:30ב HUB -חבל אילות –בנושא "מרעיון למציאות" ,שמאורגן
על ידי מחלבת יטבתה וחברת אלגטק .יום העיון יעסוק ביזמות והגב
שמת חלומות  -איך הופכים רעיון קטן למשהו ממשי וכלכלי .יגיב
עו להרצות :כפיר דמרי ,ממייסדי פרויקט  ,SpaceILחגי שטדלר,
מנכ"ל חברת אלגטק ,ואד הופלנד ,ממובילי היזמות בחבל אילות.

התוצאה  -גינה מרובעת

יותר מתי מאשר האוס

 /גל נקדימון

במסגרת מה שכבר הפך ל"הכר את המתמחה" בעיתון ,אנחנו מקבלים בשמחה במרפאה האזורית את ד"ר סיון
בן-טובים ,שהגיעה לכאן חמושה בהרבה רצון טוב ,אהבה לאזור וקשרים משפחתיים
אם פקדתם לאחרונה
את המרפאה האזורית,
אולי נתקלתם בבחורה
דקיקה ,עם עיניים כחוב
לות גדולות ,שמתרוצצת
(כמו אלה שהיו לפניה)
במטרה לתת את הטיב
פול הטוב ביותר לתוב
שבי החבל וללמוד כמה
שיותר מד"ר מתי זיו.
סיון הגיעה לקיבוץ סמר
עם בעלה גיא במהלך
יולי והחלה לעבוד במב
רפאה האזורית ב – 1
באוגוסט והיא תהיה כאן לפחות עד סוף אוקטובר  .2020היא נולדה
וגדלה בקיבוץ זיקים ,אך כשהיתה בת  14עברה המשפחה – אבא,
אמא (במקור מניו-זילנד) והאח הצעיר (האחות הגדולה נשארה
בארץ כדי להתגייס) – לוולינגטון שבניו-זילנד הכל-כך רחוקה.
בוולינגטון למדה סיוון בתיכון ולפחות בהתחלה לא שבעה ממנו
נחת" .היה לי הרבה יותר קשה ,היתה תלבושת אחידה מוקפדת ,היה
לי קר ובהתחלה די סבלתי ,אבל בסופו של דבר התרגלתי ואפילו
נהניתי ,בין השאר כי הייתי פעילה בקן המקומי של השומר הצעיר,
שפעל בבית הספר בשעות הערב".
עם סיום הלימודים חזרה סיון לישראל ,לזיקים ולאחר תקופה שעב
בדה שם במשק החי ,ברפת ובחינוך הגיל הרך ,החליטה שהיא רוצה
לחיות בארץ" .חזרתי לניו-זילנד להיפרד יפה מההורים לפני הגיוס",
היא מספרת" ,ואז פגשתי את גיא ,שהיה בטיול אחרי צבא .המשכנו
לטייל יחד בניו-זילנד ובגיל  19חזרתי לארץ ,ועבדתי בקיבוץ עד
הגיוס".
בצבא ,שירתה סיון בחיל הרפואה ,כאחראית הדרכה של מדור
טראומה בבה"ד  ,10מה שהביא לשאלה המתבקשת "מתי ידעת שאת
רוצה להיות רופאה"? והתשובה המפתיעה – "כבר בתיכון ....השיב
רות הצבאי היה קשה ואינטנסיבי ,אבל גם מאד מעניין ומהנה :נכון
שכבר בתיכון ידעתי שהכיוון שלי יהיה רפואה ,אבל קשה לי לשים
את האצבע על מתי ולמה".
כשניצבה במגרש המסדרים בטקס סיום קורס חובשים ,שמחה סיון
לשמוע שגיא התקבל ללימודים ב"בצלאל" ,כך שבשנת  ,2011לאחר
השחרור וחצי שנה הסדר (ברפת קיבוץ זיקים ,כמובן) ,החלה את
לימודי הרפואה בירושלים ,גם כי רצתה להתחיל ללמוד כמה שיותר
מהר ,עקב משכם הארוך של הלימודים.
"נהניתי מהלימודים ,אבל בעיקר מהפרקטיקה .אהבתי להגיע למב
חלקות וגם עבדתי כעוזרת אחות במיון של הדסה עין-כרם ובבית
הספר להחייאה של הדסה".
ומה היו התוכניות לעתיד?
"האמת היא ,שגיא ואני היינו אמורים לעבור לארה"ב (הוא אמריקאי
במקור) .גיא סיים את הלימודים ב'בצלאל' עם התמחות בגרפיקה
ממוחשבת ,אבל הוא תמיד נטה יותר לכיוון הסיפורי ,כי הוא אוהב
את הפיתוח ,את הרעיונות .התכנון היה לקחת הפסקה של כמה חוב
דשים ,במהלכם הוא יכין תיק עבודות ואני אתכונן לבחינות הרישוי
האמריקאיות ,אבל במהלך הזמן הזה גיא התגלגל ,איכשהו לתעשיית
הקומיקס האינטרנטי ,והיום הוא עובד עם שתי הוצאות  -בלגית
ואמריקאית.

אני עשיתי את בחינות הרישוי של ארה"ב ,אבל שנינו הבנו שעכשיו
יש לגיא עבודה שהוא מאד אוהב ,שהוא יכול לעשות מהבית ושאינה
מחייבת מעבר ליבשת אחרת ואני ממילא העדפתי להישאר בארץ".

למידבר
אי-שם ,במהל ך  ,2016פקדה סיון את חבל אילות במהלך סבב הה�ת
מחות ובמשך חודש עבדה במרפאה האזורית והתגוררה בקיבוץ סמר
אצל דוד עופר (בן-טובים ,בעלה של ג'יג'י ז"ל) .בנוסף למשפחה
בסמר ,סיון אוחזת בדוד נוסף ,אחיו של עופר ,הלא הוא נעם בן-
טובים ,בעלה של סילבי יודשטיין מקטורה.
על אף הקשרים המשפחתיים והעובדה שמאד נהנתה לעבוד במרפאה
שלנו ,סיון חשבה יותר על רפואת חירום ,בעיקר מכיוון שבמהלך
הלימודים היה זה התחום שעניין אותה ביותר.
איך ולמה בחרת לבסוף ברפואת משפחה?
"המעבר לרפואת משפחה היה תהליך מאד הדרגתי ,במהלכו הבנתי
שקשה לי עם הרפואה שמעניקים בבתי החולים ,בגלל שמבחינתי,
אחד הדברים הבסיסיים ברפואה זה חמלה – גם בבתי החולים וגם
בלימודים פחות שמים דגש על החמלה ,אבל ברפואת משפחה זה
נושא מאד מרכזי וחשוב".
אם כך ,כמטופלת ,אני יכולה להעיד שהגעת למקום הנכון.
"ללא ספק .המרפאה פה יוצאת דופן .בגלל שהיא מרכזת שטח יחב
סית גדול ,יש גם אספקטים של רפואת חירום ,אבל העיקר זה באמת
המון דאגה לאדם שיושב מולך ,את יכולה וצריכה להיות איתו בקשר
בהמשך ,לעקוב אחרי המצב ,לשאול איך הוא מרגיש .במיון אין את
זה וגם אין את האפשרות למעקב לאורך זמן ,כי המטופל משוחרר,
או עובר למחלקה אחרת".
את מרוצה מהבחירה שלך?
"גיא הזכיר לי כמה נהניתי בערבה במהלך הסבב ,ואני מאז הילדות
הייתי באה לבקר בסמר והייתי מאד קרובה לעופר וג'יג'י .אז דיברתי
עם מתי ,הגשתי בקשה להתמחות פה ,עברתי את תהליך הקבלה
בכללית ובאתי.
הבחירה לבוא לפה מורכבת מהרבה דברים – הצוות יוצא הדופן,
האוכלוסייה שאין כמוה ,וכמובן מתי שהוא מנטור ומנחה ,שאני
נורא שמחה שאני יכולה ללמוד ממנו .כל אלה ביחד יוצרים מרפאה
מדהימה ,ממש יוצאת דופן ,גם מבחינת האווירה וגם מבחינת המב
קצועיות .יש פה משהו די נדיר ,שכל הצוות – מהמזכירות ,לסיעוד,
לרופאים ,למנקים – זה צוות שמעוניין לבוא לעבודה שלו ולתת
את השירות והטיפול הטוב ביותר .בכל מקום אפשר למצוא אנשים
כאלה ,אבל עד עכשיו לא נתקלתי בסביבה שלמה שכולה כזו".
נראה לך שתרצו להישאר כאן?
"אנחנו בהחלט מוכנים להתאהב באזור .ההתמחות במרפאה האזורית
נמשכת שנה ושלושה חודשים ואם יהיה לנו טוב ,אז אולי אמשיך את
השלב הבא של ההתמחות ביוספטל.״
איך את חווה את חבל אילות?
״חיים של מתמחה הם מאד אינטנסיביים ,אבל אנחנו מאד נהנים
לגור בסמר וגם מספיקים לעזור בגדיד .לי ,אישית ,המרפאה והאזור
מאד מתאימים לאופי .בכלל ,נראה לי שרופאים שבוחרים להגיע
לכאן ,הם מטיבם טיפוסים יותר חופשיים ,שיותר מחוברים לאנשים
ולקשר איתם ושחשובה להם החמלה שהזכרתי קודם".
בקיצור ,מגיעים לכאן רופאים שהם יותר ד"ר מתי ופחות ד"ר האוס?
"בדיוק".
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מעורר תגובה

 /גל נקדימון

במועדון הצנוע של קיבוץ קטורה ,הוצגה תערוכה צנועה של צעיר מוכשר ,אבל עם כל הצניעות – הציורים לא
ממש נחבאים אל הכלים .הם מושכים את העין ,מעניינים ,לפעמים קשים לצפייה ,אבל תמיד מעוררים תגובה
צבי פינקלשטיין בן -ה ,26-בן משק קטורה המתגורר ב�י
מים אלה במכסיקו עם זוגתו ,הגיע לחופשת מולדת ארוכה
ולבקשת הקהל הציג כמה מיצירותיו המיוחדות במועדון
הקיבוץ .אני זוכרת את צבי מצייר בכישרון רב עוד בהיותו
בכיתה ג' ,יושב בכוללת ומריץ את העיפרון על הנייר כמעט
ללא מאמץ ,אבל מסתבר שהוא מצייר כבר מגיל ארבע(!).
על אף הבגרות והבשלות הניכרות בציוריו ,צבי מעולם לא
למד אמנות" :לא כל כך רציתי ללמוד ,רציתי לצייר ולא
להיות בתוך מסגרת שמכתיבה לי איך ומה .כמובן שיש
בלימודים גם דברים טובים ואני לא פוסל את זה בעתיד,
אבל יש משהו כיפי בלעשות את הדבר שלך ולקדם אותו
ועכשיו יש לי גם את הפנאי לקדם אותו".
לאחר שסיים את שירותו הצבאי ,בגיל מאוחר יחסית (,)23
עבד צבי במטע הקיבוץ ואז העביר שנתיים נוספות בטיולים
בארה"ב ובמכסיקו ,עד שהשתקע בגוודלחרה עם החברה,
שם הוא מצייר ומוכר את יצירותיו .לקטורה הוא הגיע
לכמה חודשים ,לבלות עם המשפחה ועם החברים ולעבוד בגדיד.

"אין לי שום רצון לצייר דברים שבהכרח יהיה נוח
לאנשים לראות .הרבה יותר קל – לא רק לאנשים
בערבה ,אלא לכולם – לראות אמנות שנעימה
לעין ,כמו נוף מדברי ,או כל דבר שהוא רגוע ושלו
וכשנפגשים עם משהו שהוא פחות רגוע ,יותר עוכר
שלווה ,זה פחות נוח".
איך נולדה התערוכה בקיבוץ?
"וועדת התרבות של הקיבוץ ,שמארגנת תערוכות של חברי קיבוץ
ובני משק ,קיבלה פנייה מאנשים שמכירים את העבודות שלי והם
המליצו על קיום
תערוכה של היציב
רות".
איך נבחרו העבו־
דות שמוצגות בת־
ערוכה?
"כל העבודות שתב
לויות היו שמורות
בבית הוריי בקיב
בוץ והן בנות שנה
ומעלה; יש הרבה
חומר עדכני שנמב
צא במכסיקו .מתוך
מה שנמצא אצל
בחרתי
ההורים,
את מה שאני אוהב
במיוחד ,יחד עם
יצירות שמתחברות
אחת עם השנייה
ועם כאלה שנראה
לי שהקהל יוכל
להתחבר אליהן.
ניסיתי להביא את

מה שקצת יכול לזעזע אנשים ,אבל לא יותר מדי .זה היה די פולשני,
כי הבאתי גם את מחברות הרישום שלי ,כדי שאנשים יוכלו לדפדף
בהן".
למה דווקא לזעזע?...
"אין לי שום רצון לצייר דברים שבהכרח יהיה נוח לאנשים לראות.
הרבה יותר קל – לא רק לאנשים בערבה ,אלא לכולם – לראות
אמנות שנעימה לעין ,כמו נוף מדברי ,או כל דבר שהוא רגוע ושלו
וכשנפגשים עם משהו שהוא פחות רגוע ,יותר עוכר שלווה ,זה פחות
נוח .כשציירתי את הדברים ,לא היתה לי כוונה לעשות את זה לאנב
שים ,אלא לצייר את מה שאני מרגיש; כמעט אף ציור אני לא מתחיל
עם רעיון ,מה שיוצא – יוצא ,לפי מצב הרוח ומה שאני חווה באותו
זמן".
לא היתה לך בעיה עם החשיפה?
"היה קצת חשש ,אבל דווקא די רציתי את זה; זו היתה הזדמנות,
כמו מעין מבחן בשבילי ,בעיקר הצגת מחברות הרישום שלי ,שהן
משהו מאד פרטי ויכולה להיווצר אצלי אי-נוחות ,בגלל שכאן יש
אנשים שמכירים אותי מאז שאני תינוק והם פתאום יראו עירום נשי
בציורים שלי ...אבל לא פחדתי להציג את היצירות .בפתיחת התעב
רוכה היו הרבה אנשים וזה היה מאד מהנה ומפרגן".
שמתי לב שאין שמות לציורים וגם לא הסברים .למה?
"הנושא המרכזי של התערוכה הוא 'רגשות' ,אבל לא נתתי שמות
לציורים וזה דווקא נראה לי מגניב ,שכל אחד יראה ביצירה מה
שהוא מוצא בה ואם הוא מעוניין ,הוא יכול לדבר איתי על זה.
אחת המטרות כאן היא ליצור תקשורת ביני לבין הצופה .בכלל ,אני
חושב שבכל סוג של אמנות  -קולינריה ,מוזיקה ,ציור ,פיסול  -יש
משהו מאד אישי אצל היוצר ,ומצד שני ,לא לכולם ,אבל לאמנים
רבים יש רצון ליצור תקשורת עם הקהל ,לייצר רגש אצל הקהל,
תגובה".
מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אתה רואה את עצמך מתפרנס
מזה?
"אני רואה את עצמי רוצה להתפרנס מזה ....אבל בינתיים אני עדיין
בתחילת הדרך .עכשיו אני נכנס לתחום חדש בכל מה שקשור לציור
– שיווק .אני לומד תוך כדי ומקווה להמשיך ולצייר ובמקביל למב
כור עוד יצירות.״
אם פספסתם את התערוכה של צבי בקטורה ,תוכלו לראות כמה
מציורים שלו ב"סטנלי ג'ויס" ,בתל-אביב ,במסגרת קבוצת אמנים
המציגים את יצירותיהם במקומות שונים ברחבי הארץ.
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החוש השישי

 /גל נקדימון

המלון בשחרות הולך ונבנה ,הולך ונבנה (והולך ונבנה ,)...אבל מסתמן שמועד הפתיחה אכן מגיע ואיתו הדרישה
לכוח אדם ,מיומן יותר ופחות .כל הפרטים על מפעל התיירות המסקרן ביותר של השנים האחרונות ,שעוד לא
נפתח וכבר נכנס לרשימת  40המקומות שהכי כדאי להגיע אליהם ,של מגזין "פורבס"

מתוך האתר של SIX SENSES

הציבור בחבל אילות הוזמן לשמוע ולהשמיע בערב שנושאו "מיזם
התיירות  SIX SENSESשחרות" ,ונענה להזמנה .בעוד המארגנים
תהו אם יגיעו  ,20או  50איש ,הגיעו כ –  120ללובי-גלריה ,ביום
ראשון 22.9 ,בשעות הערב .רבים מהנוכחים אנשי תיירות מהאזור,
אבל גם לא מעט כאלה שבאו לתהות על קנקנם של המלון ,של היזב
מים ,של החברה המשקיעה נגב וגליל בע"מ ושל החברה היוקרתית
 .SIX SENSESהגיעו גם תושבים שביקשו לשמוע על אפשרויות
של השתלבות בפעילות המלון – כספקים או כעובדים וקיבלו מענה
חלקי ,אבל בעיקר מכיוון שהאמירות בנושא היו כלליות .בהמשך
הכתבה ,ניתן יהיה למצוא את דרישות כוח האדם של המלון החדש
וכתובת לפניות.

"השתמשנו בכל הסלעים שהוצאנו בפרויקט
בהקמת קירות ,גגות ועוד .הקירות התומכים של
המבנים עשויים מאבנים מהשטח והגגות מהאבנים
הקטנות יותר" (דניאלה פלסנר ,אדריכלית)
את ערב שיתוף הציבור פתח חנן גינת ,באומרו כי "אנחנו רואים את
חאן שחרות כחלק מחבל אילות; כבר לפני שנים נכתבה תוכנית על
הפיתוח התיירותי של אזור ההר ,והדברים קורים וכבר כמה שנים
שלא מעט אנשים משחרות עובדים במקום .מטרת המפגש הזה –
להתחיל לסמן ולזהות את החיבורים ,להכיר היכרות ראשונית ,לדבר
ולהעלות רעיונות".
הבא לשאת דברים היה היזם החברתי רוני דואק ,שרואה עצמו חלק
מקהילת החבל ,גם אם אינו מתגורר כאן דרך קבע" .אני מאד מתרב
גש מהתמונה הזו של אנשי האזור שנאספו כאן" ,הוא התוודה בפתח
דבריו" .כבר כמה שנים שאנחנו 'דקה לפני פתיחה' ,כך שכבר כמה
שנים יש לי בראש את התמונה הזו ,שמאד חשובה לי ,כי המלון לא
רק שוכן בחבל אילות ,אלא מהווה חלק ממנו ואני מקווה שגם אתם
תיקחו חלק במיזם .אני גם שמח לומר שהרבה אנשים שהתנגדו
למיזם מהרבה סיבות ,בעיקר סביבתיות ,עוברים היום קרוב למלון,
ובקושי רואים אותו ,כי הוא משתלב כל כך טוב בסביבה ,עד שהוא
ממש נטמע בה".
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דואק חלק עם הנוכחים את אהבתו לאזור וכיצד התעוררה עוד
במהלך שירותו הצבאי" .הסתובבתי במדבריות הכי יפים בעולם",
סיפר" ,אבל תמיד אמרתי לעצמי שהמקומות שאני מטייל בהם במב
דבר הישראלי ,הם לא פחות יפים ושיום אחד ארצה ליזום משהו
באזורים האלה".
המבנה עצמו נולד כשילוב של רעיון ,אידיאולוגיה ועבודה של
מחלקת האדריכלות בבצלאל שהתבקשה ,בעצם ,לקחת את הגבעה
ולומר מה צריך להיות שם ,ברוח הקו המנחה ,שאיתו יצאו היזמים
לדרך  -להיטמע בסביבה (וגם לצבור נקודות ירוקות על ידי כך ועל
ידי שימוש במשאבים של השטח) .לאחר שיצא הפרויקט לדרך והעב
בודות היו בעיצומן ,נוצר החיבור עם הרשת היוקרתי ת �SIX SENS
 ,ESהמתגאה במתחמי ספא מהטובים בעולם ובמלונות ספא ,בעלי
גישה ייחודית ומעניינת לאזורים בהם הם פועלים :הרשת ,שהוקמה
כבר בשנות ה ,90-מחזיקה בערכי שמירה על הטבע ואיכות סביבה.
כל מיקום של מלון ,או מתחם ספא ,נבחר בפינצטה ולאור שיקולים
רבים ,המתחשבים בנוף ,בטבע ובטופוגרפיה של השטח המיועד.
על ההקפדה שנוקטים קברניטי הרשת בנושאי סביבה ,ניתן ללמוד
מהעובדה שחלק מהמתחמים הוקמו באתרי טבע ומורשת עולמית
של אונסק"ו (הארגון המופקד מטעם האו"ם על חינוך ,מדע ותרבות)
ובאישור הארגון.
לכל מתחם כזה – ספא ,או מלון – סגנון ייחודי משלו ,המושפע
מהמדינה ,התרבות והטבע בה הוא שוכן ,אך המשותף לכולם הוא
רמת השירות הגבוהה ורמת מתקני הספא ,שתרמו לדירוג הרשת
כטובה בעולם בתחומה.
השידוך בין המלון בשחרות -ל SIX SENSES-התרחש לפני כש�נ
תיים וחצי ,כשהציג דואק את הפרויקט לאנשי החברה .עם כל הסב
טנדרטים הגבוהים והמוקפדים של הרשת ,נרשמה התלהבות כללית
ויתרה מזאת – "הם אמרו לי שזו פעם ראשונה שיזם מביא להם
פרויקט ש  90% -ממנו כבר הושלמו והוא לגמרי ברוח החברה .סג�ר
נו אתם עסקת ניהול לעשר שנים ,עם אפשרות הארכה ל – 15שנה!"
השידוך התברר כמוצלח לכל הצדדים – עוד לפני שפורסם המלון
בפלטפורמות הרלוונטיות ,כבר עבר שמעו מפה לאוזן ,כי מי שעוב
סק בתיירות מדבר ותיירות בכלל יודע עליו וגם הלקוחות – אלה

הקבועים של רש ת  SIX SENSESוגם אחרים – כבר מזמינים ח�ד
רים ואף מבקשים לקיים אירועים במקום .ועדיין ,עם כל ההצלחה
המסתמנת ,לרוני משנה אחת קבועה" :הכל מתחיל ונגמר בבני אדם.
בסופו של דבר ,הצוות הוא זה שיקבע אם המקום יהיה הצלחה ואם
האורחים ירצו לחזור אליו".

להיטמע בסביבה

מתו

בהמשך הערב ,הכירו הנוכחים גם את אחת מאדריכלי המלון –
דניאלה פלסנר ואת המנהל שלו – מאניש פרי .גם לדניאלה יש חיב
בור עמוק לאזור ולנופים ,שהתחיל כשהיתה בת  23ועבדה כעוזרת
הדרכה בטיולי הגמלים של ספי הנגבי האחד והיחיד וההיכרות עם
השטח סייעה לה כאשר הגישה את הצעת העיצוב.
"שיקענו את המבנה קצת בתוך הקרקע ",הסבירה דניאלה" ,כך שכב
שהולכים על השלוחה ,רואים את הנוף ומלמטה רואים את קו הרכס
ולא את גגות המבנים .מבחינה עיצובית יש משחקים בין
פתוח לסגור – למשל ,כשיורדים במדרגות מהחב
לק העליון והולכים בין מבנים ואז שוב נפתח
פתאום הנוף".
דבריה של האדריכלית לווו ,כמובן,
במצגת שהראתה את האתר מכיוונים
שונים וכן את השימוש בחומרים
שהוצאו מהאדמה ובעצם חזרו
אליה – "השתמשנו בכל הסלב
עים שהוצאנו בפרויקט בהקב
מת קירות ,גגות ועוד .הקירות
התומכים של המבנים עשויים
מאבנים מהשטח והגגות
מהאבנים הקטנות יותר .ניסינו
לשמר את הטקסטורה של הקרב
קע וכל השטח עובר היום שחזור;
יד האדם מנסה לחקות את הטבע
ואנחנו מקווים שעוד שנה-שנתיים
ל
זה ייראה כאילו לא נגעו שם"...
ES
S
המתחם כולו כולל מספר אזורים – בתב
N
SE
חתית הגבעה יהיה נווה-מדבר בזעיר-אנפין,
SIX
שטח ירוק ,שישמש כמרכז יציאה לטיולים ,אזור
פריקה וטעינה ,חניית אורחים ומבנה קבלה ממנו ייאסב
פו הנופשים ברכב חשמלי שייקח אותם למעלה .עם זאת ,כחלק
מהשאיפה לשמור על ההרכב הטבעי של השטח ,יהיה זה כמעט
האזור היחידי בו יש צמחייה ,למעט עצים בודדים במקומות אסב
טרטגיים.
על אף זאת ,השטח המוצל במתחם שווה ,כמעט ,לשטח הבנוי ,מה
שמאפשר שהייה בחוץ ברוב ימות השנה .המבנה המרכזי נמצא
בחלקו העליון ביותר של המלון וכולל את המסעדה ,בריכה וספא
(שכולל חדר טיפולים ,חדר יוגה ,מלתחות ,חדר כושר ,בריכה מקוב
רה ועוד) – כולם משקיפים לנוף ,אבל גם הם שקועים מעט בקרקע
ואינם מפרים את קו הרכס.
החדרים עצמם גדולים מהמקובל וכמובן שישנם גם כמה חדרים
נגישים .הרבה מהריהוט הוא "בילד אין" ונראה כאילו נחצב מתוך
האבן ,כמו המיטה והספסלים ולכל חדר יש גם בריכת שכשוך (בנוב
סף על הבריכה המרכזית).
אחרי שדניאלה סיימה את להציג את כל הנוגע לשטח עצמו ,למבב
נים ולעיצוב – מבחוץ ומבפנים ,הציג דואק את מאניש פרי ,מנהל
המלון ,אשר כמו רוב העובדים ברשת ,כבר עבד באחד המלונות
שלה תקופה ארוכה .מאניש ,שהגיע לשחרות מSIX SENSES-
בירדן ,סיפר ,באנגלית ,שהוא לא מבין עברית כל כך טוב ,אבל
הצליח להבין מדבריו של רוני ,שהם מתיישבים היטב עם עקרונות
החברה" .אני מרגיש שזו זכות גדולה להיות כאן" ,אמר .״לחברה
שלנו ערכים מאד ספציפיים ,כמו שיתוף האוכלוסייה המקומית,
בכל מקום בו יש לנו מלון ,או ספא .ערך נוסף הוא צניעות ,אז לא
תר
הא
ך

ש

אדבר על כל הפרסים שהחברה זכתה בהם ...אלא אומר שאני מאד
מקווה שנעבוד יחד .יש כאן כישרון ותשוקה מדהימים ואני בטוח
שביחד נהפוך את המקום הזה לקסום!"
לגבי איוש משרות במלון ,הוא אמר ש"אנחנו מחפשים כוח אדם,
שאוהב לעבוד עם חיוך והכנסת אורחים .איוש המשרות יהיה תהב
ליך ארוך ואנחנו רוצים אנשים מהקהילה ,שיהיו שותפים למיזם".
מתקני הספא של הרשת ,שונים לחלוטין ממה שאנחנו מכירים
בארץ ואפילו בחו"ל ,גם מבחינת סוג המוצר שהם מספקים וגם מבב
חינת הרמה ולכן ,בין השאר ,נשלחים עובדים להכשרות במלונות
אחרים של החברה ,לפני שהם מתחילים את עבודתם באתר הקבע
שלהם" .כשאנחנו יוצאים לעולם ,אנחנו לא מייצגים רק את המלון
של החברה ",מסביר מאניש" ,אלא יש לנו כמה שכבות של ייצוג –
האזור שבו המלון ,או האתר נמצא ,המדינה שבה הם נמצאים וגם
הקהילה המקומית".
כאשר נפתח הדיון לשאלות מהקהל ,התבקשו רוני ומאב
ניש להסביר אילו משרות דרושות ,אילו שירותים
נוספים ייתן המלון ,כיצד יתקיימו שיתופי
פעולה עם אתרי תיירות באזור ,מי קהל
היעד ועוד .בשיחה שקיימתי מאוחר
יותר עם רוני ,קיבלתי תשובות מפוב
רטות לכל השאלות הללו ולעוד
הרבה ,בפירוט ,אבל האמירה שלו
במהלך הערב עצמו היתה חד-
משמעית – "תוכנית התיירות
של המועצה מאד מעודדת יזב
מים כמוני להשתלב בתיירות
הסביבתית .יש הרבה דברים
באזור שנציע לאורחים שלנו,
כמו תמנע ,למשל ,פונדק נאות-
סמדר ,מזנון יטבתה ,אקו-כיף
לוטן וכן הלאה.
החשיפה של הפרויקט של המלון
בעולם חשובה ,גם כי היא חושפת את
הערבה ואת חבל אילות .דרך הפרויקט
המדובר של שחרות ,אנחנו מושכים את
התיירים להכיר עוד חוויות באזור".

מתקני הספא של הרשת ,שונים לחלוטין ממה
שאנחנו מכירים בארץ ואפילו בחו"ל ,גם מבחינת
סוג המוצר שהם מספקים וגם מבחינת הרמה ולכן,
בין השאר ,נשלחים עובדים להכשרות במלונות
אחרים של החברה

דרושים
זה כבר כמה חודשים ,שכתושבת נווה-חריף אני עדה לחיבור של
המלון עם האזור והקהילה ,מכיוון שמול ביתי עובדים קשה מאד על
שיפוץ ושדרוג הרווקיות והתאמתן למגורי  60-70עובדי המלון וכן
שיפוץ וחידוש מבני מועדון הקיבוץ וחדר האוכל ,העתיד לשמש את
העובדים שיגורו בקיבוץ.
את רוני דואק אני פוגשת באחת הסוויטות במלון .בדרך אני מכוונת
ומלווה על ידי כמה עובדים ,שלא מעטים מהם תושבי שחרות –
חלקם עובדים במקום מימיו הראשונים – כמו שאג ,שעיצב ובנה
את רוב רהיטי העץ במקום ,ופיקח על העבודות שהתבצעו באבן –
וחלקם החלו לא מזמן לאייש תפקידים לטווח הקצר והארוך .אפשר
לזהות סימנים לעוד מוטיבים מקומיים ,כמו המשרביות של נאות-
סמדר ובחנות שתיפתח במקום יימכרו יצירות של אמנים מהאזור.
בנסיעה האיטית במעלה הגבעה ,אפשר לראות (ולא לראות) את
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המשך מעמוד קודם
הדברים שהיה חשוב כל כך
לאדריכלית ולרוני להדגיש
במהלך ערב שיתוף הציבור –
כל המבנים משתלבים היטב
ברקע ,בהיותם בצבעי מדבר
וכמובטח – אינם מפרים את קו
הרכס .למעשה ,במבט מלמטה,
קשה מאד לזהות את המבנים
עצמם ולאתר יחידות נפרדות.
גווני המדבר נשמרים גם בתוך
החדרים ובסוויטה בה מתקיים
הראיון ,שמרוהטת ומעוצבת עם
חומרים טבעיים בלבד ,כמו עץ,
אבן ובדים ,שמצליחים לשדר
פשטות ויוקרה כאחד .קצת
חבל אילות ,קצת סיני והרבה
כסף.
רוני מסיים ישיבה שהתאחרה
ומתיישב לראיון ,עם דד-ליין
קשוח ,כי הוא צריך בהקדם
לצאת צפונה לפגישות נוספות.
ב
הבן-אדם בא לעבוד .אני מב מאניש ,ספי הנגבי ורוני דואק
קשת לדעת ,בראש ובראשונה,
איך בדיוק הוא רואה את המלון משתלב בתיירות האזורית בחבל
אילות וכיצד הפעילות שלו יכולה להתחבר עם הפעילות של העוב
גנים הקיימים באזור?
"כחלק מהקטלוג הקבוע של המלון ,יהיו מספר חוויות מדבר ,כמו
ביקור בתמנע ,שנציע לאורחים שלנו לחוות .אנחנו מעוניינים לשקף
את הייחודיות של האזור והפעילויות המיוחדות שלו ולמעשה ,זה
אחד ממוקדי המשיכה של המלון .בנוסף ,אשמח אם יתקיימו חיבוב
רים עם אירועים ויוזמות שכבר קיימים בחבל ,כמו סדנאות אומן,
אירועי ספורט ,אירועי צפרות' ,יוגה ערבה' ,שמתאים לגמרי לרוח
ולקונספט של  .SIX SENSESSזה יוכל לבוא לידי ביטוי באירוח
של משתתפים ,בקיום סדנאות ושיעורים במסגרת 'יוגה ערבה' ואולי
אפילו בשילוב מלא של המלון באירוע ,כמו כל מתחמי האירוח
האחרים בערבה הדרומית והתיכונה.
יתרה מזאת ,כפי שגם הזכרנו בערב שיתוף הציבור ,יש לנו חזון
להקים עוד חמישה מוקדי תיירות באזור ,שיהיו ברמה של כוכב-
שניים ,כך שנוכל להציע לאורחים שלנו עוד חוויות אירוח מדברי.
החשיבה הזו נובעת  -לא רק מאידיאולוגיה ,אלא גם משיקולים
כלכליים; זה קורה בעולם ואני חושב שזה צריך לקרות גם בערבה".
אילו שירותים ייתן המלון לאורחים?
"הסעדה ,אירוח ,ספא ,אירועים (קיימת כבר תשתית מתאימה במב
קום) .מרכז היציאה לטיולים ,שנמצא בתחתית הגבעה ,ייתן שיב
רות גם לאורחי המלון וגם למטיילים שמעוניינים בחוויה יומית או
בטיול של יום-יומיים .הרעיון הוא לקחת את הבסיס של ספי (הנב
גבי .ג.נ) ולשדרג – משעתיים ,חוויית שקיעה/זריחה ,עד לטיולים
של חמישה ימים עם כל השירות שאנחנו נספק ,בכל רמת אירוח.
מעגלי הפעילות שנעשה יתנו מענה לכל סוגי הקהל לדעתי זו יחידה
כלכלית מאד חשובה למיזם שלנו".
על איזה מן שירות אתה מדבר?
"מהדרכה ,ליווי והפעלה של הטיולים ועד לארוחות ,שיוכלו להיות
מדבריות ,או מפוארות ,אבל תמיד ברמה מאד גבוהה .בכלל ,אנחנו
הולכים ליצור פה חוויה קולינרית מדהימה ,חווית אוכל מעניינת,
שתדבר את השפה של המטבח הישראלי החדש .חשוב לי לציין
שהמסעדה תהיה פתוחה לכולם ,לא רק לאורחי המלון".
איך היוקרה מתיישבת עם הרגישות לסביבה?
"קודם כל ,בגישה האישית שלי ,שמאד אוהב את האזור ואת המקום.
אני אוהב אותם בגלל הקסם והנוף הייחודיים ,אז למה שארצה לשב
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נות משהו? דבר שני – בגלל הגישה והעקרונות של SIX SENSES
שגם הם לא מתפשרים על דבר שקשור לערכי הטבע והשמירה על
הסביבה .ולבסוף – הקהל שיגיע לכאן לא יהיה כזה שמחפש את
"הכל כלול" באילת ואגדו בבריכה ,אלא כזה שיודע שיקבל ריזורט
שבדרך כלל צריך להרחיק עד תאילנד כדי ליהנות ממנו ,שמקפיד
על עקרונות מאד ברורים ורואה בהם חלק מהערכים שהוא מעביר
לאורחים .אני חושב שלפחות חצי מהקהל שיבוא ,זה קהל שמחפש
את הרגישות הסביבתית והאקולוגית".

"אנחנו מעוניינים לשקף את הייחודיות של האזור
והפעילויות המיוחדות שלו ולמעשה ,זה אחד
ממוקדי המשיכה של המלון .בנוסף ,אשמח אם
יתקיימו חיבורים עם אירועים ויוזמות שכבר קיימים
בחבל" (רוני דואק ,יזם)
איך יכולים להשתלב במלון תושבים מהאזור?
"קודם כל – כעובדים במגוון תחומים ,אבל גם כספקים של מוצרי
מזון ייחודיים לאזור ,יצירות אמנות ,מוצרי בריאות וספא ,שיימכרו
בחנויות המלון – יהיו שתי חנויות ,אחת בספא ואחת בלובי .אמנם,
רוב מוצרי הספא יהיו של הרשת עצמה ,אבל יהיה גם מקום לתוצרת
מקומית".
אילו משרות צריך לאייש?
"מטפלים ומדריכי יוגה ,מדיטציה וכושר .מדריכי טיולים ,עובדים
לחוות הגמלים ,עובדים לבר ולמסעדה ,עובדי תחזוקה ,קבלה ,מרב
צים בנושאי תזונה ,נטורופתיה ומדיטציה ,מדריכים ויוצרים שמב
ציעים חוויות ייחודיות ,סדנאות ,סיורים ועוד .אמנים ואומנים,
מוזיקאים ונגנים ,אנשי בידור וכן הלאה .בסך הכל ,אנחנו צריכים
כ –  150איש קבועים ועוד ספקי שירותים שונים ,לפי דרישה".
מאניש ציין שיש נטייה ברשת להביא עובדים ממלונות אחרים,
כאלה שמכירים את אופי השירות ,בקיעים בעקרונות ובגישה ויכו־
לים לתת לאורחים את החוויה לה הם רגילים מ.SIX SENSSES-
זה לא יפגע בסיכויי התעסוקה של התושבים המקומיים?
"זה לא לגמרי מדויק .אנחנו מאד מעוניינים להנגיש את האזור
למטפלים מהאזור ויבואו לפה אנשים מהרשת לאמן ולהעביר הדב
רכות וסדנאות לצוותים החדשים ,על פי הסטנדרטים והמתודות

של הרשת ,כך שיהיה שילוב של אנשים עם ידע מקומי והתמחות
מקומית ,עם חשיפה למתודות וידע עולמיים .כפי שנאמר גם בערב
שיתוף הציבור ,החברה שולחת עובדים במשרות מסוימות  -בעיקר
כאלה שקשורות לספא ,לחוויות המדבר ולמזון ומשקאות – לריב
זורטים שלהם בעולם ,להתמחות והיכרות בשטח עם מקום ותיק,
שיש שם בעלי ניסיון שמהם אפשר ללמוד .אחת המטרות העיקריות
של המהלך הזה ,היא שהאנשים יחוו את אותן חוויות שהם מכירים
ממלונות אחרים של החברה .יש ל SIX SENSSES-קהל לקוחות
קבוע ,אלפי אורחים שמחפשים בכל מדינה את המלון של החברה
וזו אחת הסיבות שבחרנו בהם ,כי יש להם הבטחה לאחוז מסוים של
אוכלוסייה איכותית שתבוא לפה.
האם יהיו עבודות שיוכרו כעבודה מועדפת לחיילים?
"כן ,כמו בכל מלון אחר ,בדיוק באותם תנאים ,ובאותם סוגי העב
בודות".
המלון ממוקם באזור הנחשב למרוחק והמנותק ביותר בחבל אילות.
איך יגיעו העובדים למלון וממנו?
״תהיה מערכת הסעות  -גם לאורחים שיגיעו מנמל התעופה רמון
וגם לעובדים ,לפי המשמרות ובהתאם למיקום האנשים .יהיה לזה
מענה".
והכי חשוב – לאן פונים אלה המעוניינים לשלוח קורות חיים?
. ohad.pasternak@sixsenses.com
באתר של  SIX SENSESSכבר יש תיאור של המלון ובעיקר של
האזור בו הוא ממוקם .החברה לא חסכה בתיאורים רומנטיים ובמוב
נחים מסעירים כמו "אופק אינסופי"" ,מצוק דרמטי"" ,נוף פנורמי
על-טבעי" וכיוצא באלו .כנראה ,שצריך להסתכל על הכל בעיניים
של תיירים ,כדי לגלוש לפיוטיות שכזו ,אבל בין שלל התיאורים
יש גם הרבה מספרים ,המתארים בפרוטרוט את שטח המלון ,שטח
החדרים ,שטח המרפסות ,מספר הסועדים ועוד .הנתון החשוב ביותר
מבחינתנו ,הוא ככל הנראה ,זה המודיע כי המלון צפוי להיפתח
באביב  .2020ועד אז ,הוא הולך ונבנה.

מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

חיי יוסף
"יוסף יוסף ,הרבה אזנים קשובות לשיח העולה
מתוך דומייתך סלה" .כך ספד ליוסף פינסקי
המשורר יהושוע רבינוב ,חבר קיבוץ גבת
בדברי ההספד של דני הדרי ליוסף במלאות  20שנים לנפלו הוא
כותב" :כשנפל יוסף במלחמת סיני ב 1956-היתה הדומיה שנותרה
אחריו כה גדולה וכבדה ,עד שלא קם בנו הכוח ,במשך ימים רבים,
להפר דומיה זו .בשורות הפתיחה לחוברת זיכרון מעוטת דפים שיצאה
ביום השלושים לנפילתו נאמר' :האלם ירד עלינו' ואמנם כך היה".
יוסף פינסקי היה ,ללא ספק ,המנהיג של הדור הצעיר בקיבוץ גבת.
מנהיגותו השרתה אמונה בכך ,שלמרות הקשיים הרבים יהפוך הקיב
בוץ ליישוב אליו יצטרפו רבים.
יוסף שלח ידו בהרבה מאד תחומים  -מיום שהתייצב לרשות הקיבוץ
עבד ברפת ללא הפסקה וללא לאות ,אבל באותו הזמן עסק בכתיבה
יוצרת של רשימות ,שירים ומחזות .הוא עסק בהדרכה של בני הנוער
ובריכוז פעילות הדור הצעיר (חוג הנוער) וחי חיים עמוסים בהתב
חייבויות ובתרומה לסובב אותו.
בפעילות הציבורית של יוסף תיזכר לטוב במיוחד תקופת היותו מדב
ריך בסניף הנוער העובד והלומד בשכונת בורוכוב .הוא היה הרוח
החיה של הסניף והחניכים נהו אחריו .יוסף עסק בעיבוד תוכניות
ההדרכה ובחיי התרבות ולא פחות מכך בארגון הטיולים ,שהיו תמיד
מה שמשך אותו .בשיחה עם מזכיר התק"צ ,ניר מאיר ,הוא אמר לי
שלתנועת הנוער העובד והלומד אין יותר קשר לתנועה הקיבוצית ואין
סיבה לתמוך בה .בדבריו אלה נזכרתי לאחרונה בהקשר של שלושה
מקרים ,בהם בלטה ההיסטוריה של הנוער העובד והלומד כמסד לפב
עילות התנועתית של בני הקיבוצים :האחד הם דברים שכתב יאיר
פלד ,השני דברים שכתב ואמר יוסק'ה פינסקי בנוסף להיותו עמוד
תווך בתנועה והשלישי  -פגישת בוגרי חטיבת בני הקיבוצים ,בה
חזרנו לחוויה של החברות בתנועת הנוער.
במלאות  30שנים לנפלו של יוסף ,הוציאה הוצאת הקיבוץ המאוחד
ספר לזכרו ,תחת השם "דרך מצוקים" ובו נכללו סיפור שכתב" :עזה
כחיים" ומכתבים ששלח ליקיריו :אחותו הבכורה רינה ,קרובתו יעל,
אמו ונערה שלא נזכרת בשמה.
המכתבים לרינה עוסקים בעיקר בימים הארוכים ,במהלכם יוסף נתון
בלחץ התחייבויותיו  -החל מן העבודה ברפת ועד לכתיבה ,הדרכה,
המחזה והעמדת חגים בקיבוץ .המכתבים לאמו נשלחו מהחזית ,החל
בימים שלאחר מלחמת השחרור; מכתבים קצרים שבהם מתחייב יוסף
לשמור על עצמו .המכתבים ליעל כבר עוברים לתיאורים של הנופים
הנחשפים לפניו בעת שרותו הצבאי ולמחשבות המלוות אותו .אבל
היו אלה המכתבים לחברה נטולת השם ,שגרמו לי להתרגשות רבה -
יוסף מבקש את אהבתה של מי שהייתה חניכה שלו ,ויודע שהיא היא
מי שתוכל להעניק לו את החיים ,כפי שהוא מבקש אותם .זוהי אהבה
ללא מענה המלווה בייסורים ,שכן ההתכתבות הזו באה לקיצה ,כאשר
נודע לו שמושא אהבתו באה בברית נישואים עם אחר .זה זמן שאני
מנסה לברר את שמה של מי שעכשיו צריכה להיות למעלה משמונים.
היום אני כבר בן  .83אני יודע שעברתי במשך שנים ארוכות אלה
דברים רבים .אבל בקריאת מה שנשאר אחרי  26שנות חיי יוסף (וגם
של יאיר פלד ז"ל ,עליו כתבתי בגיליון הקודם) נדמה לי שכל מה
שעברתי ,מתכווץ בהם לגרעין של איכות מיוחדת ,שכאילו הכל כלול
בה .ביום שישי 26 ,באוקטובר  ,1956נקרא יוסף לשירות והצטרף
לפלוגת הסיור של חטיבה  .9ב 2-בנובמבר כבשה פלוגת הסיור את
דהב שלחוף ים-סוף ובפעולה זו נפל יוסף והוא רק בן  .26לא אחת
אני אומר כי אלו היה יוסף נשאר בחיים ,כל מסלולי חיי שלי היו
מתגלגלים אחרת .כל כך האמנתי בו והאמנתי במנהיגותו עבורנו.
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כדי שלא תשתנה השונית

 /המשרד להגנת הסביבה

מה מצבה של השונית הצפונית ביותר בעולם ,הנמצאת באילת? בכמה מעלות עולה טמפרטורת הים בכל שנה?
המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דו״ח הניטור הלאומי של מפרץ אילת לשנת 2018
שונית האלמוגים באילת היא הצפונית ביותר בעולם .ב 20-השנה
האחרונות הולך ומורע מצבן של שוניות האלמוגים בעולם ,ונצפית
תמותה מסיבית של אלמוגים כתוצאה מהתחממות מי הים .משום
כך ,שוניות אלמוגים מתפקדות ,כמו זו הנמצאת באילת ,הופכות
כיום לאוצר טבע נדיר .מדינת ישראל מכירה בחשיבותה של שונית
האלמוגים ברמה המקומית והעולמית ובאמצעות המשרד להגנת
הסביבה ,מנהלת – מאז שנת  - 2004תוכנית ניטור לאומית של הים
האדום בכלל ושל מצב השונית ,בפרט .הניטור הוא כלי מדעי חשוב
להחלטות הנוגעות להגנת הסביבה הימית באילת.
המשרד להגנת הסביבה פירסם בחודש שעבר את דו״ח הניטור
הלאומי במפרץ אילת לשנת  ,2018שכתבו ד"ר יונתן שקד ופרופ'
אמציה גנין מהמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת .את
הניטור מבצע המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת ,במיב
מון הקרן למניעת זיהום הים של המשרד להגנת הסביבה ובהנחיית
ובליווי ועד מדעי מנהל.
בשנ ת  2018הורחב הניטור הלאומי  -הן תקציבית והן מבחינת ה�פ
רמטרים המנוטרים – על-מנת לאסוף את נתוני הרקע שיידרשו בעב
תיד לצורך אפיון ההשפעה של פרויקטים גדולים המתוכננים לקום
במפרץ ,כמו למשל ,פרויקט תעלת הימים ,המשותף לממשלת ירדן
וישראל.
בנוסף ,ניטור  2018הוא הראשון שמבוצע לאחר פתיחת חוף קצא"א
לציבור הרחב  -בחודש יולי  2017נפתח לציבור קטע חוף שהיה
לפנים מוגבל על-ידי חברת קצא"א .השטח שנפתח לשימוש הציב
בור הוא החלק הצפוני של חוף קצא"א ,אזור המוגבל לרחצה על-
ידי חבלי מצופים .אתרי השונית שבהם מבצעת תוכנית הניטור את
סקריה מצויים מחוץ לאזורים המסומנים כפתוחים לרחצה ,אולם
ניתן לצפות כי כמות הצוללים העוברים בהם תגדל עקב פתיחת
החוף .סקרי השונית באתרי קצא"א (בעומק של  10ו 20-מטרים)
נעשו עד השנה ( )2018לפני פתיחת החוף לציבור ,והשנה ,בפעם
הראשונה אתרים אלה נסקרים מאז פתיחת החוף .בשלב זה ,לא נמב
דדה מגמה שלילית ברורה באתר הנבדק במסגרת הניטור הלאומי,
ויש להמשיך לעקוב אחרי הנושא.
לדברי ד"ר ארנה מצנר ,מנהלת תחום בכיר מדע ומחקר במשרד
להגנת הסביבה ורני עמיר ,מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה
הימית במשרד ,מצב שונית האלמוגים באילת יציב ,בעיקר בשל
פעולות המשרד להגנת הסביבה ורשות שמורות הטבע והגנים ,המב
נהלים את גורמי העקה השונים ,לרבות צמצום עומסי זיהום המוזרב
מים לים ממפעלים ואירועי זיהום ים חריגים ,אך יש לבחון בקפידה
את הפיתוח המואץ המתוכנן במפרץ" .יש לשים את שמירת שונית
האלמוגים באילת בראש סדר העדיפויות בכל החלטה לקידום פיב
תוח במפרץ אילת ,על-מנת לשמור עליה לדורות הבאים ,בפרט
בעולם שבו שוניות אלמוגים מתפקדות הופכות לאוצר טבע נדיר",
אומרים מצנר ועמיר.
גיא סמט ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ,מדגיש כי" :לים חשיב
בות עצומה בוויסות הטמפרטורה הגלובלית ,אך יש לכך גם מחיר
לסביבה הימית הרגישה .בכל יום ,אנחנו מקבלים תזכורת לשינויי
האקלים העוברים על העולם .העלייה בטמפרטורת המים ושינוים
במצב במפרץ אילת עלולים לגרום נזק לשונית האלמוגים ,שהיא
אחד מנכסי הטבע של מדינתנו .המשרד עוקב אחר הנעשה ומנטר
את הפעילות הימית ,ובשלב זה ,חרף עליית הטמפרטורה ,אינו מאב
בחן סכנה מיידית לשלום השונית .נקפיד להמשיך ולפרסם דו״חות
ניטור שנתיים אלו ,ונעקוב אחר המצב"
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צילום :נמרוד בן-חור

"יש לשים את שמירת שונית האלמוגים באילת
בראש סדר העדיפויות בכל החלטה לקידום פיתוח
במפרץ אילת ,על-מנת לשמור עליה לדורות הבאים,
בפרט בעולם שבו שוניות אלמוגים מתפקדות
הופכות לאוצר טבע נדיר" (ד"ר ארנה מצנר ורני
עמיר)

הממצאים הבולטים בדוח הלאומי לניטור
מפרץ אילת2018 ,
 .1מצב השונית :ברוב הפרמטרים הנבדקים ,מצב השונית ממשיך
להיות יציב .אך הסביבה הימית שבה השונית נמצאת משתנה באופן
תדיר ומשום כך יש לוודא מזעור הלחצים שמקורם אנתרופוגני (כמו
פיתוח חופים מואץ ,צלילות לא אחראיות וכדומה) .לדברי מחברי
הדו״ח ,נראה כי אלמוגי מפרץ אילת מסוגלים להתמודד עם העלייה
בטמפרטורת מי הים ,אך לא ניתן לחזות מהו סף הטמפרטורות שבהן
יתחיל להיווצר נזק לשונית.
כמו-כן ,החמצת מי הים עלולה ,בעתיד ,לפגוע באלמוגי השונית,
בשל השלד הגירני שלהם ,הרגיש לרמות חומציות גבוהות (רמות

 PHנמוכות) .מערכת הנמצאת תחת לחצים טבעיים גוברים תתקשה
להתמודד עם לחצי פיתוח אנושיים נוספים .יצוין ,כי בשנת 2018
נמדדה ירידה בכיסוי האלמוגים וצפיפות המושבות בכל אתרי הניב
טור .בשלב זה ,מדובר בממצאים של שנה בודדת ,ועדיין מוקדם
לקבוע האם יש כאן מגמה בעייתית.

בשנת  2018נמדדה ירידה קלה בכיסוי האלמוגים
ובצפיפות המושבות בשוניות אילת .כיסוי שטחי
שונית באלמוגי אבן חיים עמד השנה על ,24%
לעומת  25%בשנתיים הקודמות
 .2טמפרטורת המים :מגמת העלייה בטמפרטורת המים העמוקים
נמשכת .במקביל ,נמדדת עליה מתמשכת גם בטמפרטורת פני הים
מא ז  ,1988בקצב שנתי ממוצע של כ 0.036-מעלות צלזיוס .הט�מ
פרטורה השנתית הממוצעת שנמדדה בפני הים בשנת  2018הייתה
הגבוהה ביותר שנמדדה מא ז  .1988במשך כל השנה הייתה טמ�פ
רטורת פני הים גבוהה מהערך הממוצע הרב-שנתי .הטמפרטורות
הנמוכות השנה נמדדו בחודש פברואר ( 22מעלות צלזיוס) בתחנת
הים הפתוח וברוב התחנות החופיות .טמפרטורה זו גבוהה במעלה
שלמה מהערך המזערי של השנה הקודמת  .2017 -הטמפרטורה
הגבוהה ביותר ב 2018-הייתה  28מעלות צלזיוס באוגוסט – גם
כאן ,הפרש של כמעלה שלמה בהשוואה לשנה הקודמת.
 .3טפילי דגים :מאז תקופת כלובי הדגים באילת יש דיווחים על
טפילי דגים שמקורם בכלובים ,אשר עדיין ניתן למצוא אותם בדגי
המפרץ ,גם עתה .טפילים אלה נמצאו גם בניטור  .2018ממצא זה
מדגים את אחת הסכנות הטמונות בקיום חקלאות ימית במפרץ
אילת ויש לקחת אותו בחשבון כהמלצה למנוע הזרמות לים ,במב
סגרת התוכנית להקמת פארק תעשייה של חקלאות ימית באילת,
שאותה מקדם משרד החקלאות.

צילום :אילן מליסטר

 .4כיסוי אלמוגים וצפיפות המושבות בשוניות :בשנת  2018נמדדה
ירידה קלה בכיסוי האלמוגים ובצפיפות המושבות בשוניות אילת.
כיסוי שטחי שונית באלמוגי אבן חיים עמד השנה על  ,24%לעומת
 25%בשנתיים הקודמות .עם זאת ,כיסוי האלמוגים החיים בשוניות
אילת עדיין גבוה משמעותית משהיה בשנות הניטור הראשונות .גם
צפיפות המושבות הממוצעת ,על אף שנמוכה מעט בהשוואה לשנה
הקודמת ( 28.2לעומת  30.2מושבות בחתך ממוצע באורך עשרה
מטרים) ,עדיין גבוהה משהייתה בתחילת תקופת הניטור .התנודות
הרבות באחוז הכיסוי בין השנים בכל האתרים ולשני הכיוונים מצב
ביעות על כך שזה מצבה הטבעי של המערכת בתקופה הנוכחית,
כפי שהיא משתקפת בסקרים הסטטיסטים של תכנית הניטור.
 .5המלצות מחברי הדו״ח :לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לפע�ו
לות העלולות לפגוע בשונית ,לרבות פיתוח מואץ בחופים ומניעת
הזרמה של נוטריינטים לים; לאסור כליל דיג של דגים אוכלי אצות
בצפון המפרץ ולפעול להגנתם מפני פגעים נוספים מעשה ידי אדם;
להקפיד על אכיפת האיסור לפגוע בקיפודי ים לאורך חופי אילת
ובפרט בקרבת השונית; לקדם הכרזת שמורת טבע ימית בחוף הצב
פוני ,במטרה להגן על מרבדי עשבי הים שם.

קורס הכשרה אזורית
מנהיגותית-קהילתית

מתאים לכל
אחד.ת שרואה
עצמו.ה מוביל.ה
בקהילה

מועצה אזורית חבל אילות בשיתוף עם התנועה הקיבוצית גאה להציג:

כל הנרשמים.ות
יעברו ראיון אישי
תאריכי
המפגשים

התחייבות לנוכחות
ב 80%-מהמפגשים

המפגשים יתקיימו
ביישובים שונים בכל פעם
בין השעות 13:00-17:00

₪

עלות 750 :ש״ח

שרי אשחר

תכנית הכשרה אזורית שתשלב בין ממלאי תפקידים מכהנים לעתודה מנהיגותית-קהילתית
ביישובי החבל .כל זאת ,תוך דגש לאופי הייחודי של החבל ולעקרונותיו ולחיזוק הקשר בין המועצה ליישובים.
התכנית תעסוק במגוון תחומי הכשרה כגון :הכרות עם תיאוריות בקהילתיות,
כלי ניהול של יישובים במרחב הכפרי תכנון אסטרטגי ,עקרונות לצמיחה דמוגרפית מיטיבה ועוד.
בהובלת :איילת הריס  -התנועה הקיבוצית ויובל ילובסקי  -חבל אילות.

מספר המקומות מוגבל

8.07.20 | 24.06.20 | 03.06.20 | 13.05.20 | 22.04.20 | 25.03.20 | 26.02.20 | 22.01.19 | 18.12.19 | 20.11.19
להרשמה ,הבהרות ותאום ראיונות :שרון ארובס ,רכז צעירים וצמ"ד חבל אילות Klita@eilot.org.il | 052-7411081 -
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

ואם רץ לבכם – שובו למקום
מגיע לתקופה הזאת שנייחס לה מעט רוחניות.
אנחנו כבר אחרי סוף הקיץ ובתחילת הסתיו .אצלנו בערבה ,הקיץ
הוא סוג של סערה ,סערה של חום .ואתם יודעים מה אמור להגיע
אחרי הסערה ...השקט.
אבל בארץ? יש סערה אחת אחרי השניה ,ולא ,לא ממש מגיע השקט.
התקופה הזאת של הסתיו תמיד מעוררת בי הרהורים וכמיהה לרוח
ולשקט .רוח קרירה שתנדף את שאריות הזיעה של הקיץ .רוח שתב
פיג את מאמצי החום והעומס המהביל.
הקיסר הצהוב  -הלא הוא הקיסר הסיני עליו נכתבו עקרונות הרב
פואה הסינית  -הנחה את עמו שלא להתאמץ בקיץ ,להוריד הילוך,
לנוע יותר לאט .זאת ,על מנת לאפשר לגוף להתמודד עם החום
הכבד ו"לזרום" עם הטבע ,לא ללכת איתו ראש בראש .האדם המב
ערבי הצליח להתחכם לקיסר והמציא את המזגן .אוהה המזגן...
בהחלט המצאת המאה עבורנו הערבתיים! המזגן כל כך מקל עלינו
ובאמת קשה לדמיין את החיים כאן בלעדיו .עד כדי כך מקל עלינו,
שהוא מאפשר לנו להתעלם מכך שקיץ בחוץ ולהמשיך להתרוצץ
בעשייה כאוות נפשנו .טוב ,רק כמעט ,כי כשמעזים להוציא את האף
החוצה  -מתחברים לטבע .ועוד איך מתחברים ...ורק מחכים לחזור
לקרירותו של המזגן.
אז למעשה ,הטכנולוגיה מאפשרת לנו לנסות להתעלם מכוחות
הטבע ,ונדמה לנו שאנחנו מצליחים ,וממשיכים בעשייה באופן
רציף כל השנה .אך האם באמת ניתן להתעלם מהכוחות הללו?
האדם נולד כחלק בלתי נפרד מהטבע ,וכנראה שיישאר כך ,כל עוד
יש אדם וטבע ,אך הוא מצליח להתחכם ביומרנותו ולברוח הרחק
ממנו .האדם המודרני מקשיב הרבה יותר לפלאפון שלו ,מאשר לנב
שימותיו ,שם את עבודתו וציפיות החברה ממנו במקום גבוה יותר,
מאשר הקשבה לגופו ורגשותיו.
בטבע יש מקום לכל דבר; אין ממש התלבטויות .משם מגיע הביטוי
 "זה מקומי הטבעי" .מקומי הטבעי הוא מקום של שקט ,וכשיששקט הכל נהיה ברור .למי שיש חיית מחמד יכול לראות בצורה
מאוד ברורה ,שהיא חוזרת לאותם מקומות .מקומה הטבעי .המקום
בו הטבע בחר לשים אותה – ואין שם התנגדויות או התחכמויות .ואז
גם מגיע השקט .אתם מכירים את ההרגשה שאתם חוזרים למקום

צילום :מייקל כריסטנסון
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המוכר ,הנוח ,הנעים ,המקום שאפשר להתרפק בו .זה אותו מקום
שאתם מרגישים שהייתם מוכנים לחיות בו כל החיים .זהו המקום בו
אנחנו מרגישים שאנחנו עושים טוב בשביל עצמנו או עבור מטרה
נעלה .מתי הפך האדם ל"לא שקט" ? כאשר יצא ממקומו הטבעי.
כאשר התחיל לחפש איך הוא יכול להערים על המערכת ועל עצמו.
גם אם עולה קול מהטבע ,ובשפתינו  -רגש ,האדם הלא שקט מנסה
להערים עליו ומייד משתיק את אותו הרגש כדי לא לבלבל את עצמו
עם העובדות .הרגשות נועדו לבשר לנו בשורה; מסר טהור שנשלח
אלינו מהטבע .מסר ,שלצערנו ,מקבל מאיתנו דחייה או השתקה ,כי
אין לנו זמן או פניות אליו עכשיו .אנחנו עסוקים מדי.
רגשות שמושתקים ולא מקבלים מקום לביטוי או עיבוד ,אינם נעב
למים ,אלא רק יושבים ומחכים מתחת לפני השטח .מחכים ומחכים,
עד שלפתע הם מתחילים לבעבע .הבעבוע יכול להיות קל ומציק
ויכול גם להיות לוהט וקשה מנשוא .בעבוע זה עלול גם לגרום
להתפרצויות געש חזקות ,כאלו שנראות שמגיעות משום מקום.
פתאום ,באמצע החיים ,אנחנו נתקפים בהתמוטטות עצבים או התב
קפי חרדה או דיכאון עמוק או תסמינים גופניים פסיכו-סומטיים לא
מוסברים או "סתם בלבלה" ,כל אחד והשם שהוא נותן לבעבוע של
הרגשות ,שלא קיבלו ביטוי במשך השנים .בעבוע כזה יכול להתבב
טא גם במגוון פעולות הרסניות שהאדם (במיוחד גברים ,אגב) נוטה
לעשות ,במקום להתמודד עם הרגשות  -עישון ,שתיית אלכוהול,
סמים ,פעילות מינית לא מאוזנת ,אכילה רגשית ,שהייה רבה ומוב
גזמת בעבודה ,התמכרות לטלפון הנייד ,ועוד פעולות שמשכיחות
מאיתנו את המקום הטבעי והפשוט .הרגשות נדחקו עמוק מתחת
לפני השטח ,כי לא היה זמן או פנאי לתת להם מקום.
היוגים יספרו לכם שרגש הוא אנרגיה שמנסה לזרום בגופינו וכאשר
היא נתקעת היא מתחילה ליצור חוסר איזון בגוף .חוסר איזון זה
עלול להתבטא במגוון מצבי חולי.
אוהד אזרחי כתב בשירו" :ואם רץ לבך ,שוב למקום" .מה אתם עוב
שים כשליבכם רץ? מה אתם עושים שמשהו לא טוב קורה לכם? מה
אתם עושים כאשר הרגש מנסה לזרום בגופכם או מתחיל לבעבע?
האם אתם עוצרים ,נושמים ונותנים מקום לרגשות האלו ,שעולים?
מגיע לתקופה הזאת שנייחס לה
מעט רוחניות .ראש השנה ,חג
סוכות ויום הכיפורים  -זה בהחב
לט הזמן לעצירה .ואם רץ ליבנו,
כנראה שכדאי שנשוב למקום.
המקום הטבעי .המקום בו אנחנו
מרגישים שהוא שלנו .זה המקום
הנכון .זה לא חייב להיות מקום
פיזי; זאת יכולה להיות גם פעוב
לה ,שמזכירה לנו מי אנחנו ומה
אנחנו ומהו הטבע שלנו .להקשיב
לרגשות ולתת להם מקום .לנב
שום ,ולהקשיב לנשימות שלנו.
את זה ,אפשר לעשות בכל גיל,
ובמיוחד אם אנחנו מודעים לכך
שהדחקנו רגשות הרבה זמן.
בסתיו הזה ,בואו נעצור ,ננשום,
ונשוב למקום.

שלכם ,אלעד ויזל

רב-שיח

 /הרב דניאל בורשטיין

טוב לעשות טוב
התש"פ – האם תהיה שנת פיוס? האם תהיה שנת פשרה? האם
תהיה שנה של פוריות? או שמא דברים אחרים שלא נזכיר בקול
רם (טפו ,טפו ,טפו)?
החלפנו קידומת ...נכנסנו לעשור השמונים ,עשור ה-פ' .עשור
הפ"ה .התחלנו שנה חדשה ,ועברנו קידומת .האם תהיה זאת שנה
טובה יותר?
שתי מערכות בחירות מאחורינו ,וכן עשרת ימי תשובה .אני מקווה
שכולם ניצלו את הימים הנוראים האלה לא רק להתפלל ,אלא
באמת להסתכל פנימה ,למשמש ולפשפש – ולגלות את הדברים
שיש לשנות בתוך עצמנו ,וגם בתוך הקהילה ,העם ,והעולם ,עד
כמה שנוכל להשפיע.

חג סוכות
ותיו ׁ ְשמֹור ִכּי זֶ ה ָּכל
ֹלהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
סֹוף ָד ָּבר ַה ֹכּל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
ָה ֳא ָדם( .קהלת ,י"ב)13 ,
סוף סוף הגיע הזמן לנוח ,לראות את אסיף המעשים של השנה
שחלפה ,ואולי להפנים את הפרספקטיבה של סוף שנה .בחג
הסוכות ,מסורת בידינו לקרוא במגילת קהלת ,מגילה שיש בה
מסר ברור :לא ממש משנה מה נעשה – העולם גדול הרבה יותר
מאיתנו ,ואנחנו רק חלק מאד קטן ממנו .אבל לא במובן שצריך
הרמת ידיים ,אלא במובן שעוסקים בעשיית טוב ,כי טוב לעשות
טוב ,וזהו.
זהו ,אבל אנחנו לרוב מוחים על כך ,מוצאים תירוצים ,פוחדים
לצאת "פראייערים" .קשה לנו ,לרוב ,לקבל את כל הטוב שהחיים
מעניקים לנו .כל כך יותר קל לראות את החסר ,להתלונן על הנזק,
כי זה מה שבולט.
כשחסרה שן בפה ,בהתחלה ,הלשון תמיד בוחנת את המקום החסר,
וזה מסיח את הדעת .אבל  31שיניים אחרות ,בריאות ושלמות,
כלל לא מושכות את תשומת הלב .כך גם בשאר החיים .הישיבה
בסוכה  -מלמדים החסידים  -מטרתה להפנים את הפרספקטיבה
הזאת ,ולהעריך נכון יותר את החסדים שבחיינו.

מלכויות ,זיכרונות ,שופרות
בראש השנה אמרנו שלושה תפילות מיוחדות :מלכויות ,זיכרונות,
ושופרות .מלכויות  -שורה ארוכה של פסוקים מהמקרא ומחוצה
לו ,שמזכירים את מלכותו של אלוהים .כבנים ובנות של עם שמרד
בממלכות רבות ,אנחנו אולי חשים מוזרים כשמדברים על אלוהים
כמו על מלך בשר ודם ,שכל כך בזוי בעינינו בעת המודרנית.
אני רוצה להציע להעמיק מעט במושג "מלכות" ,כי מושג המלב
כות וכל המושגים הקשורים  -כמו ממלכתיות ,ממשלה ,וכו' ,הם
משובשים ביותר בימינו ומושג המלכות זקוק לתיקון רציני.
בחוץ ,השיטה הדמוקרטית מוצאת את עצמה תחת מתקפה .לא
רק פה בארץ ,בה אנחנו מתקשים לצאת משוויון הכוחות אחרי
שתי מערכות בחירות בחצי שנה ,אלא גם בכל העולם .בבריטניה,
ראש הממשלה ניסתה לסגור את הפרלמנט ביום שבו איבד את
הרוב שלו .בארצות הברית ,שמתפארת בחוקה שלה ,שתי המפב
לגות הגדולות מתכתשות על יישום סעיף ההדחה .כנראה משהו
משובש מאד במושג המלכות ,משהו טעון תיקון.
קולגה שלי כתב" :כשמדברים על מלך ,אני בדרך כלל חושב על
תכונות של ענווה בפני המקום ,יתברך .אבל היום ,הרבה מאיתנו
צריכים לטפח את ה'מלך' או ה'מלכה' הפנימית בעצמנו .בפב
סיכולוגיה היונגיאנית ,המלכ/ה מסמל/ת בוגר מובדל ומאורגן,
ששולט ב'ממלכה' הפנימית ,כלומר בענייני חייו ,באופן מסודר

ומועיל .המלכ/ה מברך את עמו .כל כך הרבה מאיתנו חיים את
חיינו ללא תשומת לב ,כקורבנות של הנסיבות ,של אחרים ,של
העבר שלנו .במובן מסוים ,אנחנו מוותרים על הכח של מלכות".

קשה לנו ,לרוב ,לקבל את כל הטוב שהחיים מעניקים
לנו .כל כך יותר קל לראות את החסר ,להתלונן על
הנזק ,כי זה מה שבולט
אז השנה אני שואל  -מה שלום המלך או המלכה הפנימי של כל
אחד מאיתנו ,כאשר בחוץ שורר כזה בלגן? כיצד לטפח את המלב
כות בתנאים של אי וודאות? איך אפשר לברך את המלך?

זיכרונות
ומה מצב הזיכרון? בזיכרון של כל אחד מאיתנו תקופה בה הכל
היה מושלם .כמו בשיר של אהוד מנור ז"ל " -הכל זרם לאט /
השמש לא מיהר  /אנשים אמרו שלום  /חבר היה חבר" .לבני
המזל בינינו ,זיכרונות הילדות יכולים להיות מאד חיוביים ,מין
מצפן לכוון את החיים שלנו בבגרות .אבל העולם לא יכול להב
שתוות לזכרונות שלנו ,ככל שנרצה .ככה מלמדים אותנו הפסיב
כולוגים; הזיכרון הוא לא זיכרון של אמת ,אלא זיכרון של הפעם
האחרונה שנזכרנו בו ,ובכך משתנה עם השנים.
הפסוקים המובאים בתפילת זיכרונות של ראש השנה לא מזכיב
רים את הזיכרון שלנו ,עם ישראל ,אלא הזיכרון של אלוהים .כי
מתי אלוהים זכר אותנו? כשעלתה צעקת בני ישראל המשועבב
דים במצרים והגיעה למרום ,כתוב ,זכר אלהים את זכות האבות,
ובא להצילנו .הזיכרון של אלוהים ,כמו הזיכרון של בני האדם,
כנראה ,נהיה מטושטש עם הזמן .אם זעקתם של שש ריבוא בני
ישראל בשעבוד מצרים עוררו את רחמיו ,יתברך ,איזו זעקה תעלה
לאוזניו היום? יותר בני אדם חיים חיי שעבוד היום ,מאי-פעם
בהיסטוריה .האם אלהים זוכר?
הלוואי שהזיכרונות של הילדים שלנו ייצבעו בצבעי וורוד ,והילב
דות שלהם תיראה טובה בהסתכלות לאחור ,ללא פחד .הלוואי
שכל ילדי העולם יזכרו ילדות ללא גדרות ,ללא הפחדות ,ללא
מאסר ,ללא מנוסה ,ללא כאב וללא בכי.

שופרות
שורש מוזר יש למילה שופר .חסידים מזכירים שהשן נמצאת בתוך
הפה ,והפה נמצא בתוך הראש .כך גם השורש ש.פ.ר – שי"ן ,פ"ה,
ר"ש .וזה בעצם ההיפך מהמסלול של קול השופר ,שמתחיל בתוך
הראש ,שהוגה את הרעיון ,עובר לתוך הפה ,שם עובר האוויר ,וזב
רימת האוויר נחתכת על ידי השיניים ליצור את התרועה המיבבת.
דבר אחר :בהרבה מילים האות שי"ן ,היא אות נוספת לשורש,
שמראה על פעולה חוזרת :שכתוב ,שיחזור .אבל בשורש ש.פ.ר,
השי"ן שייכת לשורש .כוונתה של מילה זו :שיפור ,השבחה ,טיוב
של משהו .אז פסוקי שופרות הם לא רק כל אזכורי השופר במקרא,
אלא גם פסוקים שמבטאים את השאיפה לשיפור ותיקון העולם.
ולכן ,פסוקי השופרות באים בסוף – תמיד התפילה מסתיימת
בשאיפה לעתיד טוב יותר.
מי יתן ותהיה זו שנה טובה ,שנה טובה יותר מקודמתה ,שנה שבה
נראה את השיפור בגלוי ,במצבינו האישי ,האזורי ,הארצי ,המדיני,
והעולמי .שתהיה זאת שנה של פיוס ופשרות ,שנה של פוריות
ופיריון ,שתהיה שנה של שיתוף פעולה למען עולם טוב יותר.
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משולחנו של חנן /

הדס שפירא  -מנכ״לית המועצה
ד"ר חנן גינת – ראש המועצה האזורית חבל אילות וגיאולוג

סיסמאות כמנועי פעולה בניהול חבל אילות
כמפתח להצלחה ,אני נוהג להיעזר בכמה "סיסמאות" המתוות גם את דרכי הפעולה .מטרת מאמר זה ,להציג
ולשתף בסיסמאות המרכזיות המסייעות בהתוויית דרכי הפעולה
יש לי זכות גדולה ,כבר למעלה משלוש שנים ,לכהן כראש המוב
עצה האזורית חבל אילות .התפקיד הניהולי מעניין מאוד ,מאתגר,
רב השפעה .בתפקיד יש הרבה טוב ,אבל לעיתים הוא גם מחייב
התמודדות עם מצבים לא פשוטים .חלק מהתפקיד כולל התמודדות
יומיומית עם סוגיות בהווה .חלק אחר וחשוב לא פחות ,הוא המבט
קדימה ,לטווח הקצר ולטווח הארוך.
כמפתח להצלחה ,אנו ,הדס ואני ,נוהגים להיעזר בכמה "סיסמאות"
המתוות גם את דרכי הפעולה .כך עשיתי בעבר כאשר זכיתי לנהל
את ביה"ס התיכון האזורי "מעלה שחרות" ולאחר מכן ,לנהל מדעית
את מרכז מדע ים-המלח והערבה.
מטרת מאמר זה ,להציג ולשתף בסיסמאות המרכזיות המסייעות
בהתוויית דרכי הפעולה:
א" .החיים הם תולדה דינמית של מצבים משתני"ם" – זו סיסמא ש�מ
סייעת מאוד בהתמודדות עם סוגיות של כאן ועכשיו .כאלו הקב
שורות ,למשל ,בשינויים בכוח אדם ,בקיצוצים תקציביים הנוחתים
עלינו (ולפעמים גם להפך) ועוד.
ב" .חשוב תמיד לראות את הטוב באדם ובמעשיו" – בכל אחד
מהאנשים הפועלים יש הרבה טוב .נכון שלפעמים יש קשיים ,אבל
החוכמה בהצלחה היא להעריך את האדם ולכבד את יכולתו להב
תגבר על הקשיים" .הטוב" הוא המניע את "הטוב מאוד" .כאן גם
מקומו של הפירגון ,שגם הוא המפתח להצלחה משותפת .כשמישהו
שפועל איתך זוכה להערכה המתאימה  -הוא תמיד ייתן עוד יותר!
ג"Yesterday was history, tomorrow is a mystery and .
"" - today is a gift and this is why we call it presentמ�ש
מעות הסיסמא  -שנלמד מהעבר ונדע להעריך את ההווה כמתנה
שניתנת לנו.
ד" .החופש הוא שטח הפנים שבתוך הגבולות" – יש חשיבות גדולה
בהגדרת גבולות במסגרות שונות בהן אנו פועלים .עלינו להכיר את

הגבולות בכל מסגרת בה אנו נמצאים ,אבל גם לדעת שביניהם יש
חופש .החוכמה היא לנוע בחופש האפשרי מבלי לפגוע בגבולות.
ה" .המשך לטפח את חצי הכוס המלאה" – נכון ,בכל דבר יש חצי
כוס מלאה וגם חלק מהכוס שעדיין ריקה .המפתח להצלחה הוא
החוכמה להכיר ולחזק את מה שיש.

"נעשה מה שנחוץ ,נשאף למה שאפשרי ואז נגלה
שאנו עושים את הבלתי אפשרי" – סיסמא זו,
מבחינתי האישית ,היא המרכזית והחשובה ביותר
ו" .סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן מונחות האבנים" –
כלומר ,נראה את העיקר ונדע להלך איתו ואפילו עליו .כך ,בעצם,
לא ניפול ,אלא נוכל להמשיך בדרך הנכונה.
ז" .נעשה מה שנחוץ ,נשאף למה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים
את הבלתי אפשרי" – סיסמא זו ,היא המרכזית והחשובה ביותר .כך
נוכל להקים  117בתים חדשים בקיבוצי הערבה ,לפעול להרחבת
מבני הציבור בבאר-אורה ואף להשלים הקמת בית-ספר חדש בזמן.
האמונה בדרך היא המפתח להצלחה! והתוצאות מדברות בעד עצמן.
ובנוסף לכל אלו  " -מחשבה יוצרת מציאות" .זו סיסמא מצוינת ל�ק
ראת השנה הקרובה!
שתהיה לכולנו ,בכל קהילות חבל אילות ,שנה טובה עם הרבה
שמחה ואהבה.
שנה של צמיחה והתחדשות ,בה נשתף את החברים במכלול האתגב
רים .נמשיך לממש חלומות ולקצור הצלחות .וכל אלו יובילו לשנה
מוצלחת בה נזכה להרבה נחת!

לכל תושבי המועצה האזורית חבל אילות
"הקהילה של  13הקהילות"
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שתהיה לכולנו שנה טובה
מלאת שמחה ואהבה
שנה של התחדשות וצמיחה
אתגרים והצלחה
שתהא זו שנה בה נגשים חלומות
בה נמשיך לקדם ,להתייעל ולשנות
יד ביד ,נמשיך לתת שירות
ולראות בכך שליחות
נהנה ונתגאה בכל הישג נוסף
ויחד ,נהפוך את שנת תש"פ ,לשנת שת"פ!

חנן גינת

ראש המועצה

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מופ"ת של עשייה
המועדון לגיל השלישי– מועדון מופ"ת – פועל מאז שנת 2005
במתחם המועצה .המבנה נבנה על ידי מפעל הפיס ,תורמים פרטים
והמועצה ,כמרכז לפעילות ותיקים באזור .זהו רק פלח אחד מתוך
מגוון פעילויות הקיימות בשנים האחרונות עבור ותיקי חבל אילות
ואחת המסגרות הפועלות תחת המחלקה לשירותים חברתיים במוב
עצה.
הפעילות במועדון מתקיימת שלוש פעמים בשבוע ,בימי ראשון,
שלישי ורביעי ,בשעות הבוקר .החברים נהנים מפעילויות מגוונות,
כגון הרצאות ,מסיבות ,ופרויקטים בין דוריים יחד עם מועצת התלב
מידים של בית הספר ,ועם ילדי הגנים באזור.
רותי חאזי משחרות מעבירה חוג קראמיקה לחברי המועדון ,והלן
הירוש מאילת מעבירה חוג ציור .החברים מגלים יכולות חדשות
בגיל המבוגר דרך חוגים אלו.
מאז תחילת השנה ,מרכזת את פעילות המועדון שרון מודיאנו,
חברת קיבוץ נוה-חריף ומתנדבת לשעבר במועדון .שרון באה אלינו
עם המון אנרגיה ורצון להתאים את הפעילות לכל אחד ואחת באופן
אישי ,ומכניסה הרבה חיים למסגרת .שרון גם דוברת מספר שפות
– עברית ,אנגלית ,ספרדית ויידיש – ועובדה זו מוסיפה ליכולת
שלה לתת מקום והרגשה של שייכות לכל אחד שמבקש להצטרף
למועדון.
בריג'יט ברמן ,חברת קיבוץ יטבתה ,עובדת גם היא במועדון כבר
חמש שנים ,כמדריכה תעסוקתית .בריג'יט מפעילה את החברים
בתחומים שונים ,כולל התעמלות ,ומוסיפה יצירתיות ותרגול יכוב
לות לסדר היום.
בנוסף ,מתנדבים במועדון אנשי האזור והמכינות .הכי ותיקה מבין
המתנדבים היא חייקה טמקין מקיבוץ יטבתה ,שריכזה בעבר את

הפעילות ,וממשיכה לתת מעצמה ומהיכולות היצירתיות וארגוניות
שלה.
עם השנים ,התאספו למבקרים גם עובדי הסיעוד של חלק מהמב
שתתפים .הם מעניקים לנו עזרה וגם פעילות מיוחדת על ארצות
המוצא שלהם ,מה שמוסיף הרבה עניין ועושר תרבותי.
חשוב להזכיר גם את נהגי מחלקת התחבורה ,המסיעים את החבב
רים בבטיחות וכבוד שלוש פעמים בשבוע ,בין הישובים למועדון.
לאורך השנים הנהגים הפכו לבני בית אצלנו!
מי שמעוניין להצטרף לפעילות המועדון – בין אם בתור משתתף
בגיל המתאים ,או כמתנדב/ת  -מוזמן לקבוע ביקור מול שרון מוב
דיאנו.
צוות המחלקה לשירותים חברתיים ,וצוות וחברי המועדון לגיל השב
לישי ,מאחלים לכל תושבי האזור שנה טובה ,מלאת פעילות ענפה!

צמח החודש

 /בני שלמון

אוקטובר
עוקץ העקרב המדברי
בן-שיח נמוך בערוצים וסלעים במדבר החם  -בנגב ,מדבר
יהודה ובערבה.
שם הסוג "עוקץ העקרב" נובע מצורת שורת הפרחים על הענף
המזכירה לבעלי דמיון עוקץ עקרב .פרחיו קטנים ,אך מצטיינים
בשינוי צבע מצהוב  -כשהפרח מוכן להאבקה  -ללבן אחרי
האבקה ,אז הפרח נטול צוף .זו תקשורת בין הצמח לבין מאב
ביקיו -בעיקר דבורים קטנות מהסוג אנתופורה .תקשורת אמיב
תית מביאה תועלת לשני הצדדים :לצמח -הזמן הקצר שהדבוב
רה מבלה על שיח מוקדש להאבקה יעילה; היא עוברת רק בין
פרחים הזקוקים להאבקה .בפרחים הצהובים יש צוף  -יעילות
גבוהה לדבורה באיסוף צוף .תופעת שינוי צבע הפרח ,כאיתות
למאביק ,מוכרת מעוד צמחים באזורנו ,כמו הרנוג השיטים ,בו
צבע הפרח משתנה מירוק ,המסמן שהפרח מוכן להאבקה ובעל
צוף ,לאדום  -לאחר האבקה ,ללא צוף.
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