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המורחב ,המעורב ,הדרך המתקדמת
והעונה שלא קיימת
 .1גיליון נובמבר-דצמבר ,החודשיים שח�ו
ברו להם יחדיו ,לגיליון מורחב ועשיר
במיוחד .תיהנו.
 .2לא מזמן ,שאל אותי מישהו איך גידלתי
ילד שבגיל כל כך צעיר כבר מעורב חברתית
ופוליטית ומתנדב (השואל ,אגב ,ראה את בני
בן העשר וחצי מתפעל את אוהל האח"מים
בעצרת רבין .איש נחמד ,זה ששאל .גבוה
מאד ,עיניים כחולות ,בני משהו .)...לא עניו
תי באותו הרגע ,הייתי עסוקה מדי בהתמוו
גגות ,אבל התשובה מסתכמת בשתי מלים
– דוגמה אישית.
מה המסר? מזמן לא הצבעתם למשהו ,נכון?
מזמן לא שלשלתם מעטפות לתיבות ,נכון?
אז הבחירות לתנועה הקיבוצית .ספרו לדור
הצעיר מה המשמעות שלהן ,למה הן מתו
קיימות ,מי המועמדים ולמה אתם מצביעים
למי שאתם מצביעים.
וככה משוויצים בילד וגם מעבירים מסר
חשוב ,באותה פיסקה.
 .3במהלך החודש האחרון הפכה הנהיגה על
כביש  ,90מעט נוחה ובטוחה יותר .העבודות
על הרחבת הכביש מיטבתה עד צומת קטוו

נראה טעים?
החל מהשבוע שעבר ,בכל יום חמישי בערב
אפשר ליהנות מחומוס במזנון יטבתה

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

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :שרון ארובס ,הילה
בהריאן-כהן ,דניאל בורשטיין ,חנן
גינת ,רותם ג'קסון ,דובי הלמן ,אלעד
ויזל ,ליאת לרנר ,שרי ניצן ,מרווה קובי,
בני שלמון
שער :יצירה של אלס שיפמן

צומת קטורה המשודרג  -לא משאיר מקום לשאלות
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רה מתקדמות במהירות וכבר כמה שבועות
שקיימת הפרדה מוחלטת בין נתיב הנסיעה
הדרומי לצפוני .גם הכניסות ליישובים קיו
בלו פנים חדשות לחלוטין והפכו מפניות
מסוכנות ,לצמתים של ממש – איי-תנועה,
תמרורים ...ממש צומת של גדולים .כתושו
בת ההר ,אני רואה את השינויים הללו מדי
יום וגם נהנית מהם .הנתיבים עדיין רחוו
קים מלהיות אידיאליים לנסיעה – פה כביש
מקורצף ,שם נטייה של נתיב לטובת המשך
העבודות – אבל חוויית הנהיגה בקטע הכו
ביש הבעייתי הזה הולכת והופכת לכזו –
חוויה.
 .4לא מזמן כמעט והחל סבב לחימה נוסף.
אנחנו ,בחבל אילות ,כבר נערכנו לפתיו
חת הדלתות והלבבות ,אך למרבה השמו
חה ,ההסלמה נרגעה במהירות .מאז ,בסתיו
 wannabeהזה שלנו ,הבנתי מה לא בסדר
בשירה הידוע של סי היימן :זה לא שמלחו
מות כבר לא קורות בחורף .זה שאין חורף.

בברכת קריאה נעימה,
גל נקדימון

מכתבים
הדובדבן שבקצפת

רוח אחרת

למה אתמוך בניר מאיר בבחירות הקרובות למזכ"ל התנועה הקיבוו
צית? את ניר אני מכירה עוד מהתקופה שהיה יו"ר התאחדות הארו
גונים הכלכליים הקיבוציים.
אתחיל מהנקודה האישית שלנו – הערבה:
ניר מאמין בכל ליבו בקידום הערבה ובחשיבותה .הוא אחד הפו
עילים שהגיע לערבה לעיתים תכופות :בימי חקלאות ,בימי עיון
ובפגישות בקיבוצים .כששאלתי אותו פעם ,מדוע טרח להגיע לאחד
האירועים שלא היה נוצץ או רב משתתפים ,ענה לי ניר" :מה זאת
אומרת? אתם הדובדבן שבקצפת".
ניר תמך בכל כוחו בפרויקט "בית קטן בערבה" ,להרחבת הבנייה
בקיבוצים ,ונתן דחיפה משמעותית לכך שמעורבות קרן קמע בפו
רויקט תתאפשר ,ובכך נפתח הפתח למימון הפרוייקט כולו – נושא
שהיווה את החסם העיקרי לקידום הגעת הבתים לאזור ,עד שנפתר.
נושא שיתוף הפעולה והקואופרציה חשוב לניר ,וכשאנו משוחחים
אני רואה אדם שהקיבוץ השיתופי קרוב לליבו .ניר מדבר הרבה על
הצורך ,היתרון והמוסריות של הקואופרציה ,ואף מינה אחראים לנוו
שא זה ,במטרה לקדמו .מדובר באדם ערכי ,שמבין כי כלכלה בלבד,
ללא ערכים – אין לה תכלית.

אינני מתכוון להסביר במאמר קצר זה ,מהי התנועה הקיבוצית ,מה
היה תפקידה ההיסטורי ,במה עסקה ,איך היא פועלת ומה המבנה
הארגוני שלה כיום .כל זה אולי חשוב ,אבל לרוב חברי הקבוצים
בכלל ואולי בערבה בפרט " -זה גדול ורחוק".
העובדה שלרובנו אין קשר ,לא יודעים ,לא מכירים ,את התנועה
הקיבוצית – זו לא הוראה שמימית .זו מציאות מתוך סדר יומנו וסדר
יום התנועה ופעיליה ,שלא בהכרח מתנגש או לפחות לא מורגש.
זאת בדיוק הסיבה ,לתפיסתי ,לבחור ליאור שמחה ולהשפיע ,למי
שנראה כמו יוצא דופן לטובה.
בואו נצא ביום הבחירות ב  ,17/12להצביע ולהשפיע ,כדי שסדר
היום התנועתי ,הקיבוצי והאישי – כן יתחככו זה בזה ,וביחד בסדר
היום של החברה הישראלית.
יש איזה פיספוס בעובדה ,שהתנועה הקיבוצית ,המונה עשרות
אלפי איש ,פרוסה מצפון ועד דרום ,מזרח ומערב ,מורכבת מתמהיל
מדהים של דעות ,רעיונות ,תפיסות ,שחברים בה צעירים ,מבוגרים
וזקנים – שכל הנ"ל ,כבר לא משפיע על הלאום ,על החברה הישראו
לית ועל המדינה כמעט בשום צורה ודרך .פשוט פיספוס.
המכנה המשותף שלנו ,בכל קיבוצי התנועה ,הוא עדיין רחב,
אידיאולוגי ואיכותי .הרוח הקיבוצית ,הפטריוטיות המקומית ,האזוו
רית והלאומית ,המוסר ,הדמוקרטיה ,העזרה ההדדית והחמלה ,כמו
גם ערכים רבים אחרים – לא באים מספיק ואולי כמעט בכלל לא,
ברמה ובמישור הלאומי .וכל כך חשוב שזה יקרה.
בואו ננסה משהו אחר .חדש .צעיר.
לא הכרתי את ליאור לפני .קצת קראתי .קצת חקרתי .קצת ביררתי
עם חברים שכן מכירים .ולבסוף גם נפגשנו .יש פה רוח אחרת .יש
אנרגיות שלא ראיתי הרבה שנים אצל הרבה מהמועמדים בעבר.
יש מישהו שלא יודע הכל וגם מודה בזה .מישהו שמוכן לשמוע
וללמוד .לעבוד ולחלוק עשייה עם צוות.
מישהו שמאמין בתנועות הנוער וחושב שצריך לתת להן מרחב,
חופש ,תנופה ועידוד ( ולא חנק) – כי חברי תנועות הנוער בכלל
והכחולות בפרט ,הם כלי אדיר ,צעיר ונמרץ ,מאמין ואיכותי ,שצריך
להיות שליח הערכים של רובנו ,בקהילה ובחברה הישראלית.
כמי שהיה מזכ"ל תנועת הצופים ,אני מאמין באמונה שלמה ,שמו
קומן של תנועות הנוער עכשיו (ואולי אפילו יותר מפעם) ,בחברה
הישראלית  -חשוב מאין כמוהו.
ליאור ,דור שלישי בקבוץ השיתופי נצר סרני ,שהצליח בקיבוצו
לעשות ניסים ממש ,רוצה ויכול ,לדעתי ,להמשיך בדרך זו ,גם מעבר
לחומות קיבוצו .הוא יכול .ליאור הרים את הכפפה ,מוכן ומזומן
למשימה הלא פשוטה ועם תמיכת חברים גם יצליח.
הפעם אסור לנו להפסיד .אסור לפספס .כדאי להתחיל ולנצח  .אז....
צאו להצביע והצביעו לליאור שמחה – כן הוא יכול!!!

עדית גרפונקל  ,יטבתה

אודי גת ,קטורה

ניר תמך בכל כוחו בפרויקט "בית קטן בערבה",
להרחבת הבנייה בקיבוצים ,ונתן דחיפה משמעותית
לכך שמעורבות קרן קמע בפרויקט תתאפשר
עם זאת ,הדילמות שאיתן נצטרך להתמודד בשנים הקרובות מול
משרדי הממשלה השונים ,שלא רואים את הייחוד ואת ההצדקה
לקיומה של ישות "קיבוץ" הן בעיקרן כלכליות ,סטטוטוריות ופוליו
טיות .האוצר ,רשות מקרקעי ישראל ,רשות המיסים ,משרד החינוך
ועוד – כולם סבורים כי הקיבוץ הוא ישות שפסה מן העולם ,ומנסים
לבטל הסכמות ולהתייחס לקיבוצים ככל ישוב ,ולחברי הקיבוצים
ככל אזרח במדינה .ואל יקל הדבר בעיניכם :הגזירות ,משהן נגזרות
– כמעט שאין מהן דרך חזרה .אולי זה נשמע לכם לא ממש קשור
אלינו כאן ,בערבה הרחוקה ,אבל מדובר בהשפעה ישירה על עתיו
דנו .אני מאמינה שלניר יש את הניסיון והקשרים המתאימים כדי
לייצג את התנועה ואותנו במאבקים הצפויים.
ואחרון חביב – ניר פמיניסט ובנוסף לכך שנשים לוקחות חלק משו
מעותי בהנהגת התנועה בשנים האחרונות ,ניר הצליח לקדם נשים
לעמדות ניהול בארגונים שבהם יש לו השפעה.
מכל הסיבות הללו אתמוך בניר מאיר בבחירות הקרובות .ממליצה
גם לכם להצביע בעדו.
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מהמתרחש בחבל
SOMETHING ELS
אלס מתואס שיפמן ,ילידת בלגיה ,חברת קיבוץ אליפז כבר שנים
רבות ,היא ציירת מחוננת ומעבודותיה ניתן להתרשם בימים אלה,
בתערוכה המתנוססת על גבי קירות המתנ"ס האזורי.
כשנכנסים לביתה של אלס בקיבוץ ,כבר בכניסה עוטפת אותך חמיו
מות אחרת וצבעוניות של אמן .ביתה כולו הוא מעשה ידיה ופרי
מחשבתה.
כששאלתי את אלס מתי התחילה לצייר .סיפרה שכבר כילדה קטנה
היא זוכרת את עצמה מציירת ללא הפסקה .את לימודי האומנות
למדה בבלגיה והדרך לאקדמיה לאומנות היתה ברורה מאז ומתמיד.
בהמשך ,הבינה אלס שכל רצונה הוא לצייר ואם היא רוצה להתפרנס
מכך עליה לחבר זאת למשהו נוסף ,ופנתה ללימודי חינוך (גננות)

ושילוב באומנות.
כששורה על אלס המוזה ,היא אומרת שכלום לא יכול לעצור אותה
ואם אין לה בנמצא נייר או בד קנבס היא תמצא קרש ,קרטון ,מנורה
 ...אם אין צבע אפשר גם להסתדר עם מלט ואפילו קפה .העיקר
לצייר ולא לעצור.
הסגנון של אלס מושפע מאוד מאירופה ,אך בהחלט ניתן להרגיש
את המדבר והערבה בנגיעות ידיה.
את ציוריה אפשר לפגוש על גבי קירות המתנ"ס ,בתערוכה שהחלה
ב .28.11.19-שם התערוכה ,כמתבקש .SOMETHING ELS -
מוזמנים!

הילה בהריאן כהן

שביל ישראל ,אוקטובר 2019
לאחר הפוגה של שנה ,חזרנו לשביל ישראל ,וב 24/10-יצאו 200
משתתפים בחמישה אוטובוסים לסוף שבוע של צעידה במישור
החוף.
למרות תחזיות קודרות למזג אויר רטוב וסוער ,הגיעו  70בני נוער
מכיתות ז' ועד י"ב 42 ,חניכי מכינת באר אורה ועשרות תושבי
החבל ,מגיל  13ועד גיל  .70+מדריכי הנוער הם בוגרי השביל שלנו
 -צעירים לאחר צבא ,חיילים וחבר'ה בשנת שירות ,שוויתרו על
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שבת בבית והגיעו לצעוד אתנו ולהדריך את בני הנוער.
האווירה היתה קהילתית וחמה ,חניכי המכינה הכינו קבלת שבת
מרגשת ,ושחף  -חבר לנשק של אלעד דן ז"ל ,הגיע לספר עליו ועל
המורשת של שביל ישראל לזכרו.
מזג האוויר היה לצדנו ונהנינו מימי טיול מושלמים .נתראה בשביל
הבא ,באביב!

ליאת לרנר

מהמתרחש בחבל
״רפת מקיימת״
אנחנו והרפתנים אוהבים את העו
בודה שלנו ואכפת לנו מה נעשה
ברפת .לכן ,במשך שנים עשיו
נו כל שביכולתנו כדי לשפר
את איכות החיים ואת חיי
היומיום של הפרות.
אנחנו יודעים שתמיד אפשר
לעשות יותר ,לכן ,בשנת
 20177החלטנו לצאת לת�ו
כנית שינויים ,במטרה לשפר
את ההתייחסות לנושאים הקו
שורים ברווחת הפרה ובאיכות
הסביבה ,בקרב  22הרפתות שעובדות איתנו.
הקמנו וועדות בשיתוף רפתנים ,וטרינרים ומומחים סביבתיים ומיו
פינו את סוגיות הליבה בחיי הרפת ,למדנו את הנושאים הללו והגו
דרנו יעדים שיבטאו את החזון והאג'נדה שלנו ,על מנת להפוך את
 22הרפתות שעובדות איתנו ,לרפתות מקיימות יותר.
העבודה הקשה השתלמה ,יצרנו שינויים משמעותיים והגענו
להישגים גדולים ברפתות שלנו:
* יצרנו שיתוף פעולה עם חברת "רפתנות מודעת" בהובלת מייסדת
החברה והווטרינרית ד"ר סיוון לאקר ,לקבלת כלים ,הדרכות ופיקוח
צמוד באופן שוטף ,בכל הרפתות שלנו.
* טיפלנו במרבצי הפרות ושיפרנו את רמת ההיגיינה ורווחת הפו

רות.
* הפסקנו את סימון הפרות בכוויה קרה ועברנו לשיטת זיהוי דיו
גיטלית.
* עברנו לגידול עגלות בזוגות או בקבוצות קטנות ,לטובת שמירה
על חיים חברתיים.
* השקענו משאבים רבים בטכנולוגיות צינון חדשניות ברפתות.
* החלנו את מהלך "טילוף בעיתו" ,שבו אנחנו מטלפים רק את
הפרות שזקוקות לכך ,במועדים המתאימים להן.
* ייעלנו את הטיפול בשפכים ,בכדי שנוכל להשתמש בהם למטרות
דישון וחקלאות.
* החלטנו להעביר את הפרות לייבוש הדרגתי ,בכדי להפחית כאב
וגודש בעטיני הפרה.
* עברנו לטיפול באנטיביוטיקה סלקטיבית ,במקום טיפול מניעתי
לפרות.
* ייצרנו מזון לפרות מגזם חקלאי ,על מנת להנציל את המשאבים
המקומיים ולהביא לחיסכון בדלק והפחתה בזיהום סביבתי.
* שיפרנו את סטנדרט מתקני הטיפולים עד לרמה הגבוהה ביותר,
על מנת שהמרבץ יהיה נקי ,מאוורור ונעים הרבה יותר לפרה.
עברנו כברת דרך ,אך זו רק ההתחלה .כחלק מהמשך המהלך הגדרנו
יעדים נוספים אותם נרצה ליישם ובכך להמשיך ולהשתפר כל הזמן.
רם סרוגו ,מנכ"ל מחלבת יטבתה" :הטיפול בפרות היה ,מאז ומעוו
לם ,חלק בלתי נפרד מעבודתנו ,אך שנתיים של מיקוד העשייה בתו
חום מאפשרות לנו לומר בגאווה כי "בערבה עושים דברים אחרת״.

מקפצה למנהיגים
ביום רביעי- ,ה ,20.11-התקיים המפגש הראשון מתוך עשרה מפ�ג
שים של הכשרת מנהיגות אזורית ,בה לוקחים חלק  21משתתפים,
מרוב היישובים בחבל.
ההכשרה האזורית משלבת בין ממלאי תפקידים מכהנים ,לעתוו
דה מנהיגותית-קהילתית ,תוך מתן דגש לאופי הייחודי של החבל,
לעקרונותיו ולחיזוק הקשר בין המועצה ליישוביה.
השאיפה היא כי בסיום ההכשרה ימשיכו בוגריה את העשייה

הקהילתית ,במסגרת פעילות ה"מקפצה".
אני מאמין שקבוצה זו תוביל ותחזק תהליכים חברתיים וקהילתיים
ביישובים בפרט ובחבל אילות בכלל.
ההכשרה מתקיימת מטעם מחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית ובהנו
חיית איילת האריס (תק"צ) ויובל ילובסקי ("המקפצה" -סמר).

שרון ארובס

צילום :איילת הריס
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מהמתרחש בחבל
נובמבר חם

קדימה ,ב ר י צ ה!

במהלך נובמבר התקיימו שני אירועי מוזיקה משובחים וייחודיים
בחבל אילות :ביום חמישי ,ה ,7.11-זכינו למופע איכותי ,מרגש
ומדהים של ההרכב "החצר האחורית" .בשיתוף פעולה ראשון מסוו
גו של מרכז צעירים אילת ומחלקת צעירים בחבל אילות ,תושבי
אילת ומועצה אזורית חבל אילות התכנסו במתחם הצריף של קיבוץ
אילות והתענגו יחד על המוזיקה ,על אווירה נעימה וחברים טובים.
ומהחצר האחורית לקדמת הבמה  -להופעה של אסף אמדורסקי,
שהתקיימה באולם התרבות האזורי -ב ,16.11-במסגרת מיזם "ב�י
מות פיס" של מפעל הפיס .הקהל נהנה ממופע עם מיטב הלהיטים
המוכרים של אסף ,בשילוב ביצועים חדשים וייחודיים לשיריו.
המופעים התקיימו בשיתוף מחלקת צעירים חבל אילות ומחלקת
תרבות מתנ"ס חבל – אילות.

ביום שישי ,29.11 ,זינקו כ 4000-רצים ורצות למרתון המדברי,
הידוע כמרוץ היחידי שתחילתו במדבר וסיומו על קו ים-סוף והיחיד
בישראל המשלב נוף מדבר ,עם נוף ים.
מדובר במסע של ריצה סביב הרי אילת ,המקיפים את העיר ,נחל
נטפים ,עמודי עמרם ,נחל רודד ועוד .המרוץ יצא לדרך ביוזמת
ובהפקת חברת מרתון ישראל ,המתמחה באירועי קונספט ייחודיים
בעולם הריצה ,יחד עם עיריית אילת.
את מקצה המרתון המלא בריצת שטח סיים ראשון רון גלעד בזמן
 – 3:01:59שזה המרתון המדברי הראשון שלו ,ובגזרת הנשים סיימה
ראשונה נורה הונקלה מפינלנד ,בזמן .3:31:59
עופר פדן מנכ"ל חברת מרתון ישראל ,מאמין ש"האירוע הזה שם
את ישראל ואת אילת במרכז המרתונים בעולם .מרגש היה לראות
 500רצים שהגיעו מ 37-מדינות שונות לקחת חלק ושנה הבאה
אנחנו מקווים לאלפי רצים ,שישתתפו במרתון הבינלאומי״.
בשנים האחרונות ,הולכת והופכת שכנתינו לעיר ספורט בינלאומית,
המארחת אליפויות בינלאומיות בענפים השונים ,לצד תחרויות בסו
פורט עממי וטורנירים ,מהם נהנים גם תושבי חבל אילות.

שרון ארובס

״החצר האחורית״ ,צילום :ריקי קנדל

אסף אמדורסקי ולהקתו ,צילום :אילן מור
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צילום :מרתון ישראל sportphotography

המזכיר

 /גל נקדימון

ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,מתמודד לכהונה נוספת ומבקש שתמשיכו להאמין בו .הוא מגיע לקו
הגמר עם הרבה קבלות ומעט יחסי ציבור וגם מודה "אני לא איש שיווק"

בטקס הנחת אבן פינה בקיבוץ אילות במסגרת פרוייקט ״בית קטן בערבה״

במהלך אפריל השנה נפגשתי בתל-אביב עם ניר מאיר לראיון
ארוך ,שהתפרסם בגיליון יולי .הראיון דאז התקיים לבקשתי ומסיו
בות שנוגעות בעיקר לחבל אילות .הראיון הנוכחי מתקיים לקראת
הבחירות על מנהיגות התנועה הקיבוצית ,שיתקיימו ב 17-בדצמבר.
לאחר עיון מעמיק בכתבה ההיא ,החלטתי לפתוח את זו הנוכחית
במלים של אפריל – גם כדי לרענן את הזיכרון של הקוראים וגם כי
התוכן הולם את הנסיבות:
"למזכירות התנועה הקיבוצית ולמטה התנועה הפועל מטעמה – תפו
קיד כפול :מחד – עלינו לזהות את האיומים וההזדמנויות העומדים
בפני הקיבוצים ולרכז טיפול מרכזי כנגד התפתחויות רגולטוריות
המסכנות את יכולת הקיבוץ להתקיים .מאידך – תפקידנו לבחון את
אתגרי החברה הישראלית ולזהות אם וכיצד יוכלו הקיבוצים וחבו
ריהם לשמור על תפקידם המסורתי כנושאי הדגל של הציונות המו
עשית( ".מתוך ה"אני מאמין" של ניר מאיר ,אתר התק"צ).
מזכ"ל התק"צ ,ניר מאיר ,יכול להיות מטעה ומתעתע .הגבר גדול
הממדים ,בעל המוח הכלכלי המחושב ,הופך בשניות לשק של סנו
טימנטים ,כשמדבר על אהבתו למדבר .הוא דן באריכות על חשיבות
מעשה ההתיישבות ,על קואופרטיב ,על כללים וכלכלה ,אבל עובר
לפרוזה ענוגה כשנזכר בתיאטרון "אלעד" ,במכון ערבה ובנופי חבל
אילות...
בחזרה לימינו אנו – בשבוע שעבר שבתי ונפגשתי עם ניר ,הפעם
בקיבוץ יהל .קיבוצי חבל אילות לא זרים לניר והוא מקפיד לפקוד
אותם בתדירות גבוהה ,יחסית ,גם כשהתפקיד לא מחייב .בבואי
להציג את שני המועמדים לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,אני
מאד מתקשה לשמור על עיתונות אובייקטיבית ,בעיקר כי לניר קבו
לות רבות על עשייה לטובת חבל אילות .מצד שני – זה לא פייר.

"אנחנו חייבים לשמר את כל היתרונות היחסיים
שלנו ,כדי שנמשיך להיות אטרקטיביים לסביבה.
אחת הסיבות שהקיבוצים הפכו להיות אבן שואבת,
זה בגלל שאנחנו אחרים והתפקיד שלנו הוא לוודא
שהקיבוצים יישארו קיבוצים"
אחרי הכל ,הוא מכהן כמזכ"ל התק"צ כבר כמעט חמש שנים.
ניר מאיר הוא דור שלישי בקיבוץ "קבוצת שילר" (גן-שלמה) .אביו,
אריה ,נהרג במלחמת ששת הימים ואת עיטור העוז על פעילותו
בקרב קיבל ניר הצעיר מידיו של רמטכ"ל אותה המלחמה – יצחק
רבין .לאחר שנת השירות המתבקשת ,גם שירותו הצבאי של ניר לא
היה חף מקרבות ,שאותם צלח – למרבה השמחה – בשלום ,במסו
לול שריונר שהחל כלוחם ,המשיך כמפקד טנק וסיים כסגן-אלוף
במילואים.
בקיבוץ כיהן ניר בתפקיד חבר מזכירות ,מרכז פרדס ,מרכז משק,
רכז קרקעות ויו"ר ההנהלה הכלכלית .גם בתנועה הספיק לצבור ניו
סיון בשורת תפקידים ,כיו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים בקיבוו
צים ,כיו"ר ברית פיקוח ויו"ר אחזקות תנובה של התנועה הקיבוצית.
במקביל ,כיהן גם כדירקטור מועצת החלב ,מועצת הלול ,איגוד
התעשייה הקיבוצית ,קק"ל ועוד .בכל אלה ,עשה שימוש מושכל
בהכשרתו ככלכלן ,שבאה לידי ביטוי כמעט בכל משפט ובכל רעיון.
לפני  17שנה הקים ניר את חברת ק.מ.ה (קבוצת מנהלים הטרוגנית)
המתמחה בניהול וליווי קיבוצים .מאז שנת  ,2015עם פרישתו של

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם

איתן ברושי לחיים פרלמנטריים ולאחר שהביס ארבעה מתמודדים
נוספים ,מכהן ניר כמזכיר התנועה הקיבוצית.
למקרה שלא שמתם לב ,מערכת הבחירות להנהגת התק"צ סוערת
כמעט כמו זו הארצית ,אבל מכיוון שקהל היעד שלה מצומצם בהרו
בה ,אזכורים לכך אפשר למצוא בעיקר – אם לא רק – באמצעי התו
קשורת של התנועה הקיבוצית ,במדורי הקיבוצים במדיה הארצית
ובתקשורת הפנימית של הקיבוצים עצמם .ניר לא חושש שירעב
ללחם; אחרי הכל ,המגזר העסקי מחכה לו כבר תקופה ארוכה ,אבל
הוא מאד רוצה להמשיך להוביל את התנועה לכיוון היעדים החדו
שים שסימן ,לאחר שהשיג את הקודמים.

המגזר היצרני
מה היעדים שלך לקדנציה הקרובה?
"יש לנו תוכנית אסטרטגית שלמה ,אבל לטעמי ,המבחן האמיו
תי הוא להגיע ל 2030-כשהתנועה הקיבוצית כפולה בגודלה; זה
יעד מאד מאתגר .הקדנציה הבאה לא נגמרת ב– ,2030אלא קודם,
אבל אנחנו חייבים להניח את התשתית לכך וזו מטרת העל ,שאותה
אפשר לפרק לכמה וכמה מטרות משנה".
אתה מדבר על הכפלת מספר קיבוצים ,או מספר חברים?
"הכפלת מספר החברים .אני לא בטוח שצריך להוסיף יישובים; יש
מספיק קיבוצים ,מכל הסוגים ואני חושב שהביקוש של אנשים להו
צטרף אליהם קיים .מה שאין זה תשתיות בשטח והבנות עם השלו
טון ,שיאפשרו לתהליך הזה לקרות".

"אני לא בא לקחת לאנשים את היוזמות ואת
המנהיגות; אני רק עוזר לקדם והתוצאה היא שאחרי
חמש שנות עבודה קשה ,אני עדיין צריך לשכנע
אנשים שאני האדם הנכון בתפקיד הנכון"
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איך מגיעים ליעד הזה?
"קודם כל ,אנחנו חייבים לשמר את כל היתרונות היחסיים שלנו,
כדי שנמשיך להיות אטרקטיביים לסביבה .אחת הסיבות שהקיבוו
צים הפכו להיות אבן שואבת ,זה בגלל שאנחנו אחרים והתפקיד
שלנו הוא לוודא שהקיבוצים יישארו קיבוצים ,ואני חושב שהתפקיד
שלנו הוא גם להגן על הזכות שלנו להיות אחרים".
אתה נוהג להזכיר לעתים קרובות את הקשיים שמערימים הפקידים
במשרד האוצר .אם בקואליציה בממשלה הבאה תהיה נציגות של
הקיבוצים – האם זה יקל על הקיום של הקיבוצים?
"במפלגת כחול לבן יש שלושה קיבוצניקים ,במקומות טובים ברו
שימה ,אבל גם אם השלטון יהיה מאד ידידותי ,זה לא יהיה קל ,כי
כלכלה זה מדע המחסור ולמדינת ישראל חסרים עכשיו מקורות.
הדרישה לגידול תבוא מהמגזר הכי יצרני ואנחנו נהיה אלה שנקבל
את הדרישה הזו.
מלכתחילה ,באתי להיות מזכ"ל התנועה ,כי הבנתי שהכוונה של
הפקידים של משרד האוצר היא לשאוב מאיתנו הרבה מיליארדים.
זה היה לפני חמש שנים; עכשיו המצב חדש – יש למדינה גירעון
של  55מיליארד שקל! למי יגישו את החשבון? לחרדים? לביטחון?
למגזר היצרני! אנחנו בוודאות נפגוש את הדרישות הללו ואנחו
נו חייבים להיות ערוכים לקראתן .למדינת ישראל אין נושאים לא
חשובים ,אבל לתנועה הקיבוצית יש נושאים קריטיים!"
התנועה מתמודדת היום עם אתגרים נוספים ,פנימיים .האם הם מו־
פיעים בתכנית האסטרטגית המדוברת?
"ביום הראשון שלי בתפקיד ,אמרתי שאני לא חסיד גדול של תוכו
ניות עבודה הדוקות ,כי הן לא משאירות זמן לזיהוי אתגרים חדשים
ולבלת"מים .זו היתה אמירה כללית ,לא היה בה משהו ממוקד ,חוץ
מהיגיון ניהולי ,עם כל הצורך בתוכניות לעתיד .ובאמת ,שלושה
חודשים אחרי שנכנסתי לתפקיד ,זיהיתי את הבעיה הגילאית בהו
נהגה של הקיבוצים וזה אחד הדברים שנמצאים על השולחן שלנו".

לצאת מהאדישות
במהלך הכהונה שלך טיפלת בהצלחה באחת הבעיות הקשות של
הקיבוצים – סוגיית הבנייה .העובדה שאתה נדרש עכשיו לקמפיין
בחירות ,לא גורמת לך לחשוב שיש קצת כפיות טובה מצד השטח,
אחרי כל המאמצים וההישגים?
"הבעיה המרכזית שלי כמועמד היא ,שאני לא טוב בשיווק .למשל,
הייתי כאן ,ביהל ,שלוש פעמים בזמן האחרון והביקורים האלה השו
פיעו השפעה דרמטית על הקיבוץ .הזזנו את משרד השיכון ,הונחו
תשתיות למגרשים ,שכנענו את הנהלת הקיבוץ שכדאי ונכון לקלוט
את תושבי ההרחבה לחברות .גם פרויקט הדגל של חבל אילות –
בית קטן בערבה ,פרויקט המגורים הגדול ביותר שאי-פעם היה כאן
 התאפשר באותה הדרך ,כי קרן קמ"ע שבבעלות התנועה הקיבווצית ,חתומה על ערבות לסכום העצום שלוו קיבוצי החבל מהבנק.
אבל אני לא בא לקחת לאנשים את היוזמות ואת המנהיגות; אני רק
עוזר לקדם והתוצאה היא שאחרי חמש שנות עבודה קשה ,אני עדיין
צריך לשכנע אנשים שאני האדם הנכון בתפקיד הנכון".
למה ,בעצם ,אתה טורח ומתמודד פעם נוספת?
"כל מה שרציתי להשיג בקדנציה הראשונה  -השגתי ,ואז הבנתי
שהגירעון הממשלתי הוא כזה ,שהם יחזרו לקיבוצים לעוד סיבוב,
כך שהמאבק לא נגמר והוא אפילו עומד להחריף ,ולכן החלטתי להו
תמודד שוב .הסיכונים שעומדים בפני התנועה הקיבוצית לא פחתו
– להיפך .צריך להמשיך ולהגן בנחישות על ההישגים שלנו .הפו
קידים רוצים שנהיה כמו כולם ,אז אם חשוב לנו לשמר את הייחוד
שלנו – מדובר במאבק אין-סופי".
במה יש לך עדיפות על ליאור שמחה?
"אני חושב שיש פער גדול מדי בין האמביציה שלו ליכולת שלו.
ליאור לא מכיר שום דבר חוץ מנצר סירני ואי אפשר ללכת לכל מיני
בתי זקנים ולהגיד להם כל מיני דברים ,ללא כיסוי .בעיניי ,ליאור
הוא לא מועמד ראוי ,כי – בין השאר  -הוא פונה למי שנגד ניר ולא
למי שבעד ליאור .הוא בונה על זה שחברי הקיבוצים לא יודעים מה
התנועה עושה".
איך אתה מעריך את הסיכויים שלך?
"לי ,אישית ,יש כמה בעיות .קודם כל ,כמו שאמרתי – אני ממש לא
איש שיווק וזה נכון גם לגבי שיווק עצמי ,ולכן לא מן הנמנע שיהיו
כאלה שיצביעו לליאור כי הם לא אוהבים אותי ולא כי הם חושבים

שהוא מתאים יותר .דבר שני – וכל מי שאי פעם ניהל קיבוץ יכול
להעיד על כך – עשית טוב – לא יזכרו .עשית רע – לא ישכחו .אז
נוטים לשכוח את ההישגים ומתרכזים בדברים השליליים .אמרתי
לעצמי ולחברים שלי ,שאם אצליח לשחרר את החסמים של הבנייה
בקיבוצים ,אף אחד לא יתמודד מולי .אבל מהרגע שאתה פותר בעיה
 אף אחד כבר לא זוכר אותה .והדבר הנוסף והכי בעייתי ,הוא גורםהאדישות – החברים צריכים להיות מעורבים יותר וזה מתחיל בהו
צבעה .אני מאמין שאם אנשים ילכו להצביע ,זה יטה את התוצאות,
כי החשש הגדול הוא שהשונאים יבואו לקלפי והאדישים לא".

"החדשות הטובות הן ,שיש פה עתיד מזהיר,
החדשות הרעות הן שהפסטורליה טובעת בפני
הקידמה .לשם זה הולך ואנחנו צריכים להיות
מסוגלים להשפיע על העתיד הצפוי לנו"
עוד קדנציה אחת ,ומה אחר כך?
"למרות שהתכוונתי לכהן שתי קדנציות ,וולוולה השקיע בי הרבה
ניסיונות שכנוע במהלך השנתיים האחרונות ,כדי שאסכים לעוד
אחת .בהכירי מבפנים את הצרכים והאתגרים שבפני התנועה – נעו
תרתי .ואחר-כך? המגזר העסקי מחכה לי כבר שמונה שנים".

קרוב לבית
איך אתה רואה את חבל אילות בשנת ?2023
"לפני כחודש הנחיתי פאנל ביום עיון של משרד החקלאות ,על תוו
כנית 'ישראל  '2048כשברקע המחשבה המלחיצה שאז כבר יהיו כאן
עשרות מיליוני בני אדם.
העתיד של מדינת ישראל מצוי במרחבים העצומים האלה ,שבאזור
הזה ,ואין ספק שיהיו כאן המוני בני אדם .גם במרכז הארץ היו פעם
רק קיבוצים ועכשיו הכל מלא ...יהיה פה עוד שלושה יישובים כמו
באר-אורה ואילת תהיה ענקית .אבל קיבוץ ומושב הם לא צורת
חיים שגדלה מאד מהר.
אז החדשות הטובות הן ,שיש פה עתיד מזהיר ,החדשות הרעות הן
שהפסטורליה טובעת בפני הקידמה .לשם זה הולך ואנחנו צריכים
להיות מסוגלים להשפיע על העתיד הצפוי לנו ,כאן ובכל הארץ".
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המועמד

 /גל נקדימון

ליאור שמחה ,בן  ,43דור שלישי בקיבוץ נצר-סירני .בגיל שנחשב מוקדם ,יחסית ,הוא החליט שהוא מתמודד
לראשות התנועה הקיבוצית ,מול ניר מאיר ,שמבקש להמשיך לכהונה שנייה בתפקיד

פגשתי את ליאור בנצר-סירני ,שממוקם ,למרבה הנוחות (שלהם,
לא שלנו) ,בין רחובות לנס-ציונה .את הפגישה הוא בחר להתו
חיל בסיור ארוך בקיבוץ ,כשהוא מתגאה ומתנאה בכל – מהחברים,
דרך המדשאות ,ועד למבנים ומתאר את המהפכים שעבר הקיבוץ
– משיתופי למופרט וכל הדרך חזרה – לשיתופי.
למעלה מעשרים שנות חייו הראשונות העביר ליאור שמחה בחיי
קיבוץ אופייניים  -בית ספר יסודי (א'-ח') של הקיבוץ ,תיכון גבו
עת-ברנר ,שם הבין ,כבר בשנה הראשונה ,שזה לא בשבילו ,אבל
תנועת נוער דווקא כן והעביר זמן רב בנוער העובד.
"בכיתה י' כמעט כל חבריי הפסיקו ללמוד ".הוא מספר" .היינו
באים לבית הספר מדי פעם ,אבל לא באמת למדנו .רוב חיינו בילינו
בענפי הקיבוץ – אני עבדתי בעיקר במוסך ,קצת ברפת וגם בחינוך".
המסלול הקיבוצי המתבקש המשיך לשנת שירות בקיבוץ אורטל,
שהיה אז בחיתוליו" :זו היתה אחת השנים הכי משמעותיות שלי
– נטענו כרמים ,סיקלנו אבנים ,זו היתה ממש ההתחלה .אחר-כך
התגייסתי לשריון ולאחר השחרור חזרתי למשק ,לעבוד במוסך ,אבל
אז הגיעו ההפרטות".
מה עושה בן-משק צעיר ,בלי השכלה גבוהה ,בלי רכוש ,שהקיבוץ
שלו מופרט?
"אני זוכר שאבא שלי בא אליי ואומר לי – 'ליאור ,קיבלת חינוך
מצוין ,אין לי יותר מזה להעניק לך .אני לא יכול לעזור לך בלימוו
דים ,המשק במצב קשה ,צא ללמוד' .לא היתה קבלה לחברות באותה
התקופה ,הקיבוץ הפך ליישוב קהילתי ואני הייתי צריך לדאוג לעצו
מי .שכרתי חדר קטן בקיבוץ ,עבדתי בחברת שמירה במסגרת מסלול
צעירים ,עבדתי גם בקטיף הכותנה ובמקביל השלמתי בגרויות".
איך הרגשת באותם ימים?
"כאב לי הלב לראות את הקיבוץ  -היו פה מנהלים חיצוניים ,תהו
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ליך ההפרטה החל ,אבל הייתי צעיר מאד ,ולא חשבתי שביכולתי
להשפיע".

"בכיתה י' כמעט כל חבריי הפסיקו ללמוד .היינו
באים לבית הספר מדי פעם ,אבל לא באמת למדנו.
רוב חיינו בילינו בענפי הקיבוץ – אני עבדתי בעיקר
במוסך ,קצת ברפת וגם בחינוך"
השלב הבא בחייו של ליאור היה תואר ראשון בכלכלה וניהול
באוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים .על אף שהתקבל
לעתודה הניהולית בבנק הפועלים ,הוא לא ממש רצה להיות חלק
מהמערכת הבנקאית והעדיף לפנות לתחום הפרסום ,שם החל כעוזר
תקציבאי ב"אדלר-חומסקי" .עם הזמן התקדם בחברה לתפקיד של
סופרווייזר ,אחר כך מנהל קבוצה ,ולבסוף מנהל יחידה" .עבדתי
עם מיטב לקוחות המשק ,במגוון רחב של תחומים" הוא נזכר ,לא
בלי גאווה" :בנקאות ,ביטוח ,חברת החשמל ,בזק ,דלק ,אופנה ,מזון
ועוד .עבדתי גם עם קדימה וציפי ליבני ,בתקופה של אריק שרון".
בשנת  2010הקים ליאור משפחה – התחתן עם כרמל ,והזוג הביא
לעולם שלושה ילדים (אליה בת  ,9נבו בן  ,6ושילה בן השנתיים).
לאחר החתונה נסע הזוג לאיטליה וכרמל החלה לימודי רפואה,
אותם השלימה בישראל .ליאור עצמו עסק שם בסטארט-אפ בתחום
הביג-דאטה ואחרי שלוש שנים ,בשלה י  ,2012חזרו לארץ ,ישר ל�נ
צר-סירני וליאור חזר למשרדי הפרסום המפנקים.פגשתי את ליאור
בנצר-סירני ,שממוקם ,למרבה הנוחות (שלהם ,לא שלנו) ,בין רחוו
בות לנס-ציונה .את הפגישה הוא בחר להתחיל בסיור ארוך בקיבוץ,
כשהוא מתגאה ומתנאה בכל – מהחברים ,דרך המדשאות ,ועד למו

את הדברים בידיים '.חשבתי על הדברים הללו במשך כמה חודשים
וקיבלתי את ההחלטה לנהל את הקיבוץ".
איך התקבלה ההחלטה בקיבוץ?
"היתה דרמה גדולה בקיבוץ – איך אתה ,הפישר הקטן ,חבר חדש,
חושב שיכול לשבת בכיסא הזה ,בקודש הקודשים?
אז הכנתי תוכנית כלכלית ,עברתי בית בית ושכנעתי חברים שיחד
אפשר לעשות את זה .המצב החברתי היה אז מאד קשה ,אנשים
לא האמינו שזה אפשרי ...אבל בסופו של דבר  -אחרי שש אספות
חברים על העניין – האם זה בכלל נכון והאם חבר חדש יכול לכהן
בתפקיד -נבחרתי לתפקיד היו"ר (מקביל לתפקיד מזכיר הקיבוץ)".
מה עשית אחרי שהתיישבת בכסא?
"קמתי ממנו ועשיתי שני דברים חשובים :הראשון  -להתעסק רק
בנראות הקיבוץ ,כי ההוויה של הקיבוץ ,הנראות שלו ,היא חשובה.
את זה עשיתי במשך חצי שנה.
אחר כך התחלנו תהליך אסטרטגי שנקרא 'נצר-סירני 2030׳ -
הקמנו צוות ,שהורכב מדור המייסדים ,הדור השני והדור שלי –
השלישי .דיברנו רק על מה שחשוב ,לא על מה שדחוף .כמו  -איך
הקיבוץ ייראה בעוד  10שנים ,מה הערכים שעל פיהם אנחנו רוצים
לחיות ,מה אנחנו רוצים לשמר ומה לא ,מה מחויבות הקיבוץ כלפי
החבר ומה מחויבות החבר כלפי הקיבוץ".

בנים ומתאר את המהפכים שעבר הקיבוץ – משיתופי למופרט וכל
הדרך חזרה – לשיתופי.
למעלה מעשרים שנות חייו הראשונות העביר ליאור שמחה בחיי
קיבוץ אופייניים  -בית ספר יסודי (א'-ח') של הקיבוץ ,תיכון גבו
עת-ברנר ,שם הבין ,כבר בשנה הראשונה ,שזה לא בשבילו ,אבל
תנועת נוער דווקא כן והעביר זמן רב בנוער העובד.
"בכיתה י' כמעט כל חבריי הפסיקו ללמוד ".הוא מספר" .היינו
באים לבית הספר מדי פעם ,אבל לא באמת למדנו .רוב חיינו בילינו
בענפי הקיבוץ – אני עבדתי בעיקר במוסך ,קצת ברפת וגם בחינוך".
המסלול הקיבוצי המתבקש המשיך לשנת שירות בקיבוץ אורטל,
שהיה אז בחיתוליו" :זו היתה אחת השנים הכי משמעותיות שלי
– נטענו כרמים ,סיקלנו אבנים ,זו היתה ממש ההתחלה .אחר-כך
התגייסתי לשריון ולאחר השחרור חזרתי למשק ,לעבוד במוסך ,אבל
אז הגיעו ההפרטות".
מה עושה בן-משק צעיר ,בלי השכלה גבוהה ,בלי רכוש ,שהקיבוץ
שלו מופרט?
"אני זוכר שאבא שלי בא אליי אומר לי – 'ליאור ,קיבלת חינוך
מצוין ,אין לי יותר מזה להעניק לך .אני לא יכול לעזור לך בלימוו
דים ,המשק במצב קשה ,צא ללמוד' .לא היתה קבלה לחברות באותה
התקופה ,הקיבוץ הפך ליישוב קהילתי ואני הייתי צריך לדאוג לעצו
מי .שכרתי חדר קטן בקיבוץ ,עבדתי בחברת שמירה במסגרת מסלול
צעירים ,עבדתי גם בקטיף הכותנה ובמקביל השלמתי בגרויות".
איך הרגשת באותם ימים?
"כאב לי הלב לראות את הקיבוץ  -היו פה מנהלים חיצוניים ,תהו
ליך ההפרטה החל ,אבל הייתי צעיר מאד ,ולא חשבתי שביכולתי
להשפיע".
השלב הבא בחייו של ליאור היה תואר ראשון בכלכלה וניהול
באוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים .על אף שהתקבל
לעתודה הניהולית בבנק הפועלים ,הוא לא ממש רצה להיות חלק
מהמערכת הבנקאית והעדיף לפנות לתחום הפרסום ,שם החל כעוזר
תקציבאי ב"אדלר-חומסקי" .עם הזמן התקדם ליאור בחברה לתו
פקיד של סופרווייזר ,אחר כך מנהל קבוצה ,ולבסוף מנהל יחידה.
"עבדתי עם מיטב לקוחות המשק ,במגוון רחב של תחומים" הוא
נזכר ,לא בלי גאווה" :בנקאות ,ביטוח ,חברת החשמל ,בזק ,דלק,
אופנה ,מזון ועוד .עבדתי גם עם קדימה וציפי ליבני ,בתקופה של
אריק שרון".
בשנת  2010הקים ליאור משפחה – התחתן עם כרמל ,הזוג הביא
לעולם שלושה ילדים (אליה בת  ,9נבו בן  ,6ושילה בן השנתיים).
לאחר החתונה נסע הזוג לאיטליה וכרמל החלה לימודי רפואה,
אותם השלימה בישראל .ליאור עצמו עסק שם בסטארט-אפ בתחום
הביג-דאטה ואחרי שלוש שנים ,בשלה י  ,2012חזרו לארץ ,ישר ל�נ
צר-סירני וליאור חזר למשרדי הפרסום המפנקים.

מה היו תוצאות השיחות הללו?
"במסגרת החלטות הצוות כתבנו לא מעט תקנונים ושינינו את
אורחות החיים מקצה לקצה .זה הקיבוץ היחיד שהיה שיתופי ,הפך
למופרט וחזר להיות שיתופי .פיתחנו מודלים חדשניים שמגדירים
בצורה ברורה את ענפי השירות ,את המחויבות ואת חיזוק החוסן
הקהילתי  -רוב הכסף הפנוי של הקיבוץ הולך לפנסיה וחינוך ,מה
שמחדד את התכלית של הקיבוץ".
רואים תוצאות?
"אנחנו קולטים לא מעט חברים חדשים (כרגע רק בני משק) .הקיו
בוץ בונה מבני מגורים ואין מצוקת דיור".
מה הכי חשוב לך בתוך התהליך המורכב הזה?
"חשוב לי מאד לשמור על המעורבות של כולם ורבים לוקחים חלק
בצוותי העבודה יש לא מעט צוותי עבודה ,כחלק מבניית הקיבוץ;
ואני רוצה שכולם ירגישו שהם חלק מהדבר הזה .חשוב לי הנרטיב
 שאנשים ירגישו שהם גאים בקהילה שהם חיים ,ולא פחות מכלאלה חשוב לי הפרגון ההדדי".

השיבה הביתה

לצאת מאזור הנוחות

בשנת  2006החל בנצר-סירני תהליך קבלה לחברות ,אבל הקיבוץ
היה מופרט ולא היה ברור מה מעמדם של החברים הללו .עם שובה
של המשפחה לארץ ,החליטו ליאור וכרמל שהם מעוניינים ,על אף
חוסר הבהירות ,להפוך לחברים .בינתיים ,התקדם ליאור במשרדי
הפרסום ולא התעמק בנעשה בקיבוץ .עברו עוד כמה שנים וליאור
ראה את הקיבוץ שגדל בו מדשדש ועתידו לוט בערפל.
"היה בלאגן ".הוא קובע" .ואני אמרתי לעצמי שלא יכול להיות שזה
הקיבוץ שאני הולך לגדל בו את הילדים שלי .הקיבוץ חייב להסו
תדר .באותה התקופה כבר החשבתי את עצמי למי שמבצע שינויים
בכל מיני תחומים ,שיכול לעשות דברים פורצי דרך ,כבר באתי
ממקום בוגר יותר".
אז החלטת לקחת את העניינים לידיים?
"יום אחד ,לקח אותי לשיחה אחד ממייסדי המשק – שמחה אפלו
באום ,ואמר לי' :אני וכל דור המייסדים לקחנו אחריות על גורלנו,
הבנו שאין מי שיעזור לנו ,רק אנחנו .אתם רוצים? תעשו .תפסיק
עם משרדי הפרסום האלה ,תפסיק עם השטויות ,בוא הביתה וקח את

"היתה דרמה גדולה בקיבוץ – איך אתה ,הפישר
הקטן ,חבר חדש ,חושב שיכול לשבת בכיסא הזה,
בקודש הקודשים?"

במהל ך  ,2019הודיע ליאור על התמודדותו לתפקיד מזכ"ל התנ�ו
עה הקיבוצית .החל לנדוד בין הקיבוצים ,להציג את עצמו ,את מה
שהוא מביא לשולחן ואת הסיבות להתמודדות ,מה שמעלה שתי
שאלות מתבקשות  -מה בוער לו? והאם הוא מאמין שצבר מספיק
ניסיון בשביל לנהל את התנועה כולה?
"אני בא למקום הזה מתוך שליחות אמיתית ".הוא עונה על השאלה
הראשונה ומרחיב " :לא מעט אנשים שואלים אותי 'למה לך לעשות
את זה?' אני עושה את זה כי אני מאמין שאנחנו חייבים לקחת אחו
ריות ואני כן רואה את עצמי יוצא מאזור הנוחות".
ומה עם הניסיון?
"מצד אחד ,אף פעם אין מספיק ניסיון לתפקיד כזה .מצד שני ,לתו
חושתי ,הניסיון שצברתי דווקא בסקטור הפרטי ,הוא לא פחות חשוב
מהניסיון שיש לי בסקטור הקיבוצי .אין מישהו שמבין את צרכי
הפנסיונרים ,המרפאה ,חדר האוכל ,התרבות הקיבוצית  -כמוני .אני
חושב שדווקא מזכ"ל הקיבוץ צריך לבוא ממשרה של ניהול קהילה
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המשך מעמוד קודם
ולא מראש השולחן הארגוני ,כי הוא מכיר את צרכי החברים .בנוסף,
אני מכיר את מסדרונות השלטון ואיך מנהלים מאבקים ציבוריים".
איזו מן מנהיגות אתה מביא לשולחן?
"המנהיגות שלי היא לא היררכית; היא של ניהול רשתי .אני רואה
את תפקידי כמי שאחראי להביא את האנשים הכי טובים לתנועה
הקיבוצית ולומר להם – עכשיו זה שלנו וכולנו ביחד צריכים להתו
גייס לטובת הדבר הזה ,שנקרא 'הקיבוצים בארץ'!"
איך תתאר את אופי הניהול שלך?
"בתפיסת הניהול המקצועי שלי ,אני תמיד צריך להביא אנשים יותר
טובים ממני! אנחנו צריכים לעבוד בצוותי עבודה רחבים ובהנהלות,
וכמו שלכל קיבוץ יש הנהלת חינוך ,למשל ,כך נכון שגם לתנועה
תהיה וועדה רחבה וכולם יהיו שותפים לסדר יום ולהחלטות .אני
רוצה לייצר קבוצה של מנהיגים – ניהול רשתי מכל האזורים ,מכל
השכבות ,מכל הגוונים .הצוותים בתנועה יהיו וולונטאריים ,אנשים
שיבואו בהתנדבות ויקחו חלק בדבר הזה שנקרא התנועה הקיבוצית
 2030ויקבעו תכלית ומדיניות .צריך מגוון רחב של דעות ואנשים
ויהיו צוותים שיתכנסו בכל מיני מקומות ,לא רק בלאונרדו דה-
וינצ'י".

"במסגרת החלטות הצוות כתבנו לא מעט תקנונים
ושינינו את אורחות החיים מקצה לקצה .זה הקיבוץ
היחיד שהיה שיתופי ,הפך למופרט וחזר להיות
שיתופי"

את הקונטרה ולבוא ולומר להם  -לא .בזירה הפוליטית אנחנו לא
נמצאים .אנחנו רואים את השמאל הקיצוני שיוצא נגד ההתיישבות
הכפרית ואולי צריך לשאול את עצמנו שאלות קשות"...
מה צופן לנו העתיד ,על פי ליאור שמחה?
"אני חושב שהתנועה הקיבוצית לא תשרוד עוד חמש שנים של הסו
למה הולכת וגוברת של הממשלה ,של החברה הישראלית  -כלפי
התנועה הקיבוצית .אם אנחנו לא נדע ולא נשכיל לחשב מסלול
מחדש ,עם משימה לאומית מוגדרת ,אז אני לא חושב שבעוד חמש
שנים נהיה במקום טוב.
עשיתי לא מזמן קמפיין ׳אם לא נתפקד – ניכחד׳ עם התנועה .ניסיו
תי להשפיע מבפנים ,אבל אני חושב שבמתכונת הנוכחית אין מקום
לעוד מנהיג בחדר.״
והעתיד שלך?
"אני בטוח שאני אעבוד עם יעדים ברורים – אם לא אעמוד ביעדים,
אני אחזיר את המפתחות .אם נעמוד בכל היעדים ,אז זה אומר שהו
צלחתי ושאני טוב בתפקיד".
ועכשיו ,בוא נדבר קצת עלינו  -חבל אילות
"הייתי ,ביקרתי ,מכיר .במסגרת התוכנית האסטרטגית של קיבוץ
נצר סירני ,הצטרפנו באופן פורמלי למטה השיתופי של התנועה,
מה שחיבר אותנו באופן טבעי לקיבוצים השיתופיים .בחבל אילות
גיליתי אנשים מדהימים ,ערכיים ,שעושים ציונות והתיישבות הלכה
למעשה ,תוך שמירה קנאית על הקיבוץ ואורחות החיים בקיבוץ.
הייתי ביטבתה לאחרונה ,שם פגשתי את דובי הלמן ,מורי ורבי,
שבמהלך הקדנציה שלי התייעצתי איתו לא מעט".
איך אתה רואה את קיבוצי הערבה הדרומית משתלבים בעתיד התנועה?
"אני חושב שהקיבוצים בערבה ובגליל העליון הם עמוד האש בראש
המחנה והם צריכים להוביל את הדבר שנקרא 'התנועה הקיבוצית'.
אנחנו צריכים להביא את הסצנה של החדשנות לאזורים הללו ,כמו
בעמק המעיינות ובניר עם".
ומהצד השני  -איך התנועה ,בראשותך ,יכולה לקדם את קיבוצי
חבל אילות?
"צריך להגדיר את היחס של התנועה הקיבוצית לפריפריה הרחוקה
ומה היא תעשה לטובת העניין ,בתחומי התיישבות ,צמיחה דמוגרו
פית ,מתווה החלב ,מים לחקלאות ,בנייה ,תיירות ועוד .בנוסף ,אני
מאד בעד קיבוצים שיתופיים ובחבל אילות יש שישה כאלה!"
שאלה אחרונה – האם אתה רואה בתפקיד מזכ"ל התק"צ מקפצה
לתפקיד של חבר כנסת?
"לא .אני רוצה לעבוד באבוקדו ,להזדקן בכבוד בקיבוץ ,לקנות קלו
נועית ולקחת את הנכדים שלי מהגן".

מה החזון שלך לתנועה הקיבוצית?
"אנחנו חייבים למצוא את המכנה המשותף הרחב ,אחרת אין לתו
נועה הקיבוצית זכות קיום .התנועה היא קו מסדר ,שאמור לאגד -
דרך המכנה המשותף הזה  -את כל הקיבוצים ועל זה אנחנו צריכים
לעבוד .אנחנו צריכים להגדיר את המוצר שנקרא קיבוץ ואת המו
שימה הלאומית החדשה לעת הזו .אם לא נדע לייצר את המשימה
הלאומית ,אז כל קיבוץ לדרכו ואנחנו נהפוך למשרד אינטרסים...
התנועה לא אמורה להיות משרד אינטרסים ,היא אמורה לתקשר
את החזון האידיאולוגי החוצה ,לייצר תוכנית אסטרטגית ,עם מטרה
משותפת ,עם חוט מקשר ,עם מכנה משותף רחב לתנועה הקיבוצית
של  ;2025להגדיר דרך וללכת לאורה".
איך משתלבות תנועות הנוער בחזון שלך?
"אני חושב שתנועות הנוער והחינוך בכלל ,הם לחם חיינו .ילד שנו
מצא בתנועה ,מקבל הרבה יותר ערכים וכישורים
מילד שלא .התנועה הקיבוצית צריכה לשאוף
שכל ילדיה יתחנכו בחינוך החברתי בקיבוצים,
כשבתוך זה לתנועת הנוער יש תפקיד מפתח.
מבחינת השאלה – איזו תנועה? לדעתי ,כל עוד
נוער מדריך נוער וככל שיש לתנועה סט ערכים
שתואם את הערכים של התנועה הקיבוצית ,לא
משנה מה צבע החולצה שלהם".
ומה עם שיוך ,או זיהוי פוליטי של התנועה הקי־
בוצית?
"הגיעה העת לחשוב מחדש על הפוליטיקה של
התנועה הקיבוצית  -האם זו צריכה להיות פוליו
טיקה רוחבית ,שבה יש נציג של הקיבוצים בכל
מפלגה ציונית? אבל זו שאלה שצריך לחשוב
עליה ולתכנן אותה אסטרטגית .אנחנו צריכים
להבין איך אנחנו משפיעים על כמה שיותר חברי
כנסת בתוך מפלגות".
אתה בעצם מתאר לובי
"זה לובי ,אבל לא כזה שדוחף רק אינטרסים,
אלא רעיונות .פקידי האוצר ,למשל ,דוחפים דרך
קפיטליזם ,אני אומר שהתפקיד שלנו זה לתת במפגש עם חברי יטבתה
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מתחברות

 /מרווה קובי

חופשת לידה .נאמר כבר הרבה על הפרדוקס שטמון בביטוי הכל כך לא הגיוני הזה .באופן אישי ,חופשת הלידה
השלישית הייתה עבורי הזדמנות לברר -מה איתי בכל הסיפור הזה? "מתחברות" נתנה לי את המקום ואת הזמן

בחופשות הלידה הקודמות לא היה פנאי או זמן לחשוב על עצמי
ולא הבנתי כמה חשובה ההנאה שלי מהתקופה המופלאה הזו – כן,
היא יכולה להיות גם מופלאה .הייתי צעירה יותר וכנראה גם דעתי
היתה מוסחת מידי ,בכל מיני דברים אחרים .בין הנקה להנקה ,עם
עיניים טרוטות וחוסר שליטה מוחלט על סדר היום שלי ,לא הבנתי
שאלו החיים ושהם קורים עכשיו ושתקופה כזו לא תחזור .במלים
פשוטות ,לא השכלתי להרגיש את הקסם ואת ההנאה מהדבר הפו
שוט ביותר  -השהות עם התינוק שלי.
הפעם החלטתי שאני נהנית .שאפיק מהתקופה הזו כמה שיותר.
שאנשום כל רגע ורגע עם הזאטוט ,שינה  -זה ממש לחלשים .כאן
נכנס לתמונה הפרויקט "מתחברות".
מודה ,שכאשר ראיתי את הפלייר לראשונה חשבתי לעצמי  -מה
לי ולזה? מה לי ולמעגלי נשים? ובשביל מה סדנאות? ילד שלישי
אני כבר יודעת הכל מהכל .ואז באה הלידה ,וההתרגשות מהתינוק
החדש ,ואורחים ,וסירי לידה והרבה שינויים וכשהכל נרגע ונשארתי
עם הגוזל החמוד בבית ,הבנתי שאני רוצה לצאת מהבועה .אז אחרי
חודש של בונדינג של שנינו ,החלטתי לצאת לעולם ולראות מה
עושות נשים כמוני בחופשת הלידה.
הבשורה לא מאד גדולה ,אבל בהחלט חשובה  -מסתבר שכולנו
מתמודדות עם אותם תכנים פחות או יותר .בכיוונונים עדינים או
בסדר קצת שונה ,כל אחת בשלב כזה או אחר  -את מה שאני חווה
עכשיו ,אחרות עברו ממש הרגע והן כאן כדי להזכיר לי שגם זה
יחלוף .ועוד מעט יהיה אחרת .חוויתי דינאמיקה נשית שמאפשרת
שיחה ,הכלה ,הבנה ולא מעט צחוק .מדהים כמה קל לנו הנשים
ובעיקר האימהות להתחבר זו לזו ולהיפתח; הרי מי לא אוהבת לדבר
על הגוזל שלה? ומי לא צריכה שיקשיבו לה ,או לשמוע שמה שהיא
מרגישה גם אחרות מרגישות ושהיא ממש לא לבד...
נדרשתי בדיוק לשני מפגשים כדי להרגיש בבית .כדי לקבל את התו
חושה שיש מי שיכין לך קפה בדיוק ברגע הנכון או שיחזיק לך רגע

את התינוק כדי שתוכלי לאכול בנחת או פשוט יסתכל עלייך במבט
מבין .ועכשיו ,כחברה קבועה במיזם המקסים ,החלטתי לחקור קצת
לעומק ולהכיר את מי שיזמו ,הגו והוציאו אותו לפועל .שוחחתי עם
יובל הודיה שלומי  -חברת קיבוץ סמר ,נשואה  +1ועוסקת מזה 17
שנה בחינוך הבלתי פורמאלי בחבל אילות; רינת גבאי -גרה בקיבוץ
יהל ,נשואה  ,+2מנהלת מחלקת חינוך הגיל הרך במועצה האזורית
חבל אילות; אוסי לוי  -חברת קיבוץ גרופית נשואה ,3+מנהלת הגיל
הרך בגרופית ומדריכה פדגוגית בחבל אילות; ושרי אשחר  -גרה
בגרופית ,נשואה ,3+מעצבת גרפית ומנחת מעגלי נשים.

זמן ומקום לעצמנו
נשים בחופשת לידה זה עולם ומלואו  -מה זה "מתחברות" בשבילכן?
"אנחנו פריפריה ובתוכה יש הרבה מעגלים ".פותחת יובל" .אישה
בחופשת לידה היא לקוחת קצה ,מכיוון שהיא נדרשת כל כולה להו
תכנס פנימה .יש לנו פה הרבה נשים מדהימות והמפגשים האלו יכוו
לים לשנות את החבל .אני עצמי מאמינה גדולה במפגשים של נשים
וזה היה הדרייב שלי להניע את הפרויקט ולצאת לדרך .אני רואה את
עצמי כתומכת לידה בפרויקט ולכן אני נמצאת היכן שהיזמים רוו
צים שאהיה  -בין אם זה לפתוח דלתות ,לחבר ,לעשות רגע חשיבה
יצירתית ,להגיע לפגישות קריטיות ובעיקר להאמין במה שעושים".
"בעיניי' ,מתחברות' זה סוג של הגשמת חלום ".מודה רינת" .אני
הגעתי לאזור כשהייתי בהיריון וכעבור כמה חודשים ילדתי .הרגו
שתי המון בדידות .לא ידעתי מה יש ומה אין וזה היה נורא מתסכל
להיות באזור חדש לגמרי שבו הכל מרוחק .אני זוכרת שבמפגשים
של הפיילוט חשבתי לעצמי שהייתי רוצה להיות שם עם האימהות;
לקחת חלק בכזה מיזם.
"גם בשבילי 'מתחברות' בשבילי זה סוג של הגשמת חלום ,אם כי זה
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המשך מעמוד קודם
לא החלום המלא ,אלא מעין פשרה ".אומרת אוסי בהשלמה.
מה היה החלום המלא?
"להקים מרכז לפעילות הורים וילדים בגיל הרך שיכלול הרצאות,
סדנאות ,פעילות משחקית לילדים ,ייעוץ ,הדרכה ותמיכה להורים.
'מתחברות' היה רק חלק מזה ,וכולל את הזכות ללוות אימהות בחוו
פשת לידה ,להיפגש ,ליהנות ,להירגע ,לאכול משהו טוב ,לשמוע
סדנא ובעיקר להיות אחת עם השנייה.
שרי אשחר ,שנתנה למיזם את שמו ,מצאה ב'מתחברות' קסם של
ממש" :נוצרה קבוצה אינטימית ,עם פתיחות ,וזה מה שאני מחפשת.
אני מחפשת את הקסם של המעגל וזה קורה כשנשים יושבות ביחד
ונפתחות ומתמסרות ,וזה לא מובן מאליו ...כבר הייתי במעגלים
שנשים לא התמסרו ואז את אומרת  -רגע ,מה זה השטויות האלה?
אבל כשנשים מגלות שהן צריכות את זה ,נוצר קסם שהוא חיבור
לשבט של פעם ,לחברה הנשית".

מסתבר שכולנו מתמודדות עם אותם תכנים פחות
או יותר .בכיוונונים עדינים או בסדר קצת שונה ,כל
אחת בשלב כזה או אחר  -את מה שאני חווה עכשיו,
אחרות עברו ממש הרגע והן כאן כדי להזכיר לי
שגם זה יחלוף
למה זה קורה דווקא בחופשת לידה?
" זו תקופה קריטית לנשים  -אנחנו אחרי לידה ,יש לנו תינוק לטפל
בו ורוב הזמן אנחנו לבד בבית" ,מסבירה שרי" .אנחנו מוותרות על
עצמנו ועל העולם שלנו ,אנחנו נותנות הכל ושמות את עצמנו בצד,
אבל אנחנו כן צריכות אהבה ותקשורת וביטוי עצמי; וזה בדיוק הזמן
להתחבר אחת לשנייה ולמצוא את המקום שלנו ,ביחד ...וזה מה
שהפרויקט נותן".
מאין הגיע הרעיון?
רינת" :זהו אחד מהמיזמים שנעשים דרך המעבדה לחדשנות ,שמו
בקשת לקדם מיזמים חינוכיים קהילתיים .מי שהגתה את הרעיון
הייתה אוסי לוי ואליה הצטרפנו אני ומור סלע .בהמשך מור פרשה
ואנחנו התחלנו בפיילוט שהתקיים בשנה שעברה".
"אחת המחשבות שלנו הייתה להקים פורום של נשים בהיריון וזה
לא צלח ואז נולד הרעיון של 'מתחברות' ".ממשיכה אוסי" .חשבנו

שנשים בחופשת לידה פנויות בבקרים ואת זה אפשר לנצל לטובה,
כדי להעניק להן את המרחב הזה".

"אנחנו מוותרות על עצמנו ועל העולם שלנו ,אנחנו
נותנות הכל ושמות את עצמנו בצד ,אבל אנחנו כן
צריכות אהבה ותקשורת וביטוי עצמי; וזה בדיוק
הזמן להתחבר אחת לשנייה ולמצוא את המקום
שלנו ,ביחד" (שרי אשחר)
"אני לא באה מהמקום של עבודה סוציאלית אלא מהרצון לאפשר
את השיתוף הזה ".אומרת שרי" .לפעמים אני מתחבטת  -אולי זה
לא מספיק ,אולי הן לא מקבלות מה שהן צריכות? אבל במקום הפו
נימי והעמוק אני יודעת שזה מה שחשוב ,שאת כל העזרים הן יקבלו
במקום אחר".
במרחב הגיאוגרפי שלנו ,קשה לפעמים לזהות מהם הצרכים של
התושבים  -ידעתן אם יש לזה ביקוש בכלל?
"בשלב הראשון" ,מסבירה רינת" ,החלטנו לצאת בפיילוט שהובילה
נטע טבת (עובדת סוציאלית -מ.ק) .היא גיבשה את התכנית יחד עם
אוסי ,שרה לאו (מלווה התפתחותית -מ.ק) ואיתי .ערכנו חמישה
מפגשים  -מפגש היכרות ומיד אחריו שלושה מפגשי טעימות של
כל מיני סדנאות :עיסוי תינוקות עם יסמין אדמון ,ליווי התפתחותי
עם שרה לאו ,בלי בום עם אביגיל לאו .בסוף התקיים מפגש מסכם.
באפריל סיימנו את הפיילוט ומסיבות טכניות נטע לא יכלה להו
משיך .בשלב הזה הצטרפה שרי אשחר ,וכמנחת מעגלי נשים היא
כיום זו שמובילה את המעגל".
"החוויה מהפיילוט הייתה ממש טובה ".אומרת אוסי" .בהתחו
לה חשבו לקיים אותו בבית התינוקות בגרופית ,אבל כשראינו
שההיענות גדולה ,העברנו את זה למועדון .הפספוס היה ,לדעתי,
בהפסקה שנוצרה לאחר שנטע נאלצה לעזוב את הפרויקט וחיפשנו
מי שתנחה את המפגשים .אני מאמינה שפרויקטים חדשים חייבים
להתקיים ברצף ,גם אם מגיעות מעט נשים .אני רואה את זה כחבלי
לידה  -ייקח זמן עד שזה יתפשט בכל רחבי החבל".
"אני קצת מתוסכלת שלא כולן רצות הנה .אני מבינה שנשים נמו
צאות במקום שלהן ואולי קצת חוששות מהמקום הזה ...העולם
שלנו מטפח שנאה נשית ולא מטפח את 'הביחד' הנשי .זה הזמן
לחזור למקום הזה!" מודיעה שרי.
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מה שנשים רוצות
חופשת לידה היא תקופה מבלבלת ובמהלכה לכל אחת יש צרכים
מעט שונים .אילו צרכים עלו מתוך הפיילוט?
רינת" :אחד הדברים הבולטים שעלו ,היה הנושא של יצירת שיח
 נשים סיפרו כמה חסר להן המרחב הזה של שיח ומפגש שבו הןיכולות לדבר על דברים".
"חלק מהאימהות התחברו לסדנאות ,וחלק פחות ".מדווחת אוסי.
"היו מי שהתחברו לסדנה מסוימת ולאחרות לא .מה שהיה ברור,
זה שהמעגל של האימהות הוא חזק ועוצמתי במיוחד .השתתפו
בפיילוט  8-12אימהות ,ונוצר שיח מעניין ופורה".
שרי ,כמנחה של הפרויקט ,מה החיבור שלך לצרכים של האימהות?
"לי יש שלושה ילדים ואני כבר קצת רחוקה מהמקום הזה של התיו
נוק היונק ,אבל בסופו של דבר ,אני פוגשת את הנשים במקום שבו
גם אני הייתי ,וגם אם אני לא חווה עכשיו את כל האתגרים של
טיפול בתינוק ,אני כן יכולה לתת פרספקטיבה ומבט אחר .אני מאד
מחוברת לעולם של נשים ומשם אני מנחה את המעגל .גם אני מתו
מלאת מזה ומקבלת הרבה מהמפגשים.

"אני מאמינה ש'מתחברות' זו הזדמנות לייצר חיבור
בין קהילות ולחבר יישובים .בחבל נהוג שהקשרים
מתקיימים בתוך היישובים ו'מתחברות' מוציא את
הנשים למרחב האזורי ויש בזה המון פוטנציאל".
(אוסי לוי)
שיחות של אימהות לתינוקות עוסקות לא מעט בנושאים ושאלות
כמו :כמה הוא יונק ,כמה הוא ישן וגם לזה יש את המרחב והזמן,
אבל לדעתי יש מקום להעמיק ולדון בתחושות והמחשבות שלנו".
מה דרישות הפרויקט מבחינת תקציב וגיבוש תכנים?
"המועצה מסבסדת את הפרויקט ויש השתתפות סמלית של
האימהות ,שנגבית בעיקר כדי לייצר מחויבות להגעה למפגשים.
מנקודת המבט שלי ,הרצף מאד חשוב וכדי שתיווצר קבוצה משמו
עותית חשוב שאימהות תגענה באופן רציף עד כמה שניתן ".מציינת
רינת ,ומוסיפה" :בשנה הבאה הפרויקט יקבל תמיכה של מפעל
הפיס  -תודות לקרן ספיר ולחנן גינת שהכניסו אותו כיוזמה חינוו
כית ,תחת חסותו של מפעל הפיס .המועדון בגרופית מארח אותנו
ללא עלות ואנחנו נהנות מהכנסת אורחים נדיבה ביותר".
ואוסי מרחיבה" :במהלך גיבוש הפרויקט נעזרנו הרבה בצוות המרו
פאה  -עידית אושה ומעיין לוי סייעו לנו לקדם את התכנית ולחשוב
על תכנים ועל דרכים להפיץ את הפרויקט ולהביא את האימהות אל
המפגשים".
מה בעיניכן החשיבות של פרויקט כמו "מתחברות" באזור שלנו?
"הריחוק מהמשפחות הגרעיניות הוא רב" ,ממשיכה אוסי" .הורים
של רבים מהתושבים גרים במרכז ואין להם כאן תמיכה .מעבר לכך,
האפשרות ליצור קשר ולקיים מפגשים עם חברות מצומצמת למדי
בחופשת לידה ו'מתחברות' מאפשר מפגש כזה.
נכון שלא כל אחת זקוקה לזה ולא כל אחת יודעת שהיא זקוקה
לזה ,וכמובן שהמפגשים לא מתאימים לכולן ,אבל אני מאמינה
ש'מתחברות' זו הזדמנות לייצר חיבור בין קהילות ולחבר יישובים.
בחבל נהוג שהקשרים מתקיימים בתוך היישובים ו'מתחברות' מוו
ציא את הנשים למרחב האזורי ויש בזה המון פוטנציאל".
רינת" :אני חושבת שהחיבור הבין-יישובי ברמה האזורית מאפשר
להיחשף יותר בקלות וגם להכיר אנשים מהאזור ,עם חיבור לנוו
שא מסוים ,לתקופה ספציפית בחיים .עבור נשים יולדות ,שנמצאות
במעברים כל הזמן ,המפגשים הללו יכולים להיות סוג של עוגן
ויציבות ,דבר כל כך משמעותי בחופשת לידה".
"'מתחברות' מייצר לנשים שלא היו נפגשות בסיטואציות רגילות,
מרחב של מפגש וחיבור .בעיניי ,חופש לידה היא סוג של יקום מקו
ביל ובמרחב הזה יש פוטנציאל לחיבורים וליצירת דברים חדשים
בחיים של כל אחת ואחת ,וגם בחבל כולו ".אומרת יובל ,ושרי מסו

כמת" :אנחנו מאד רחוקות מהמשפחות שלנו ומהחברות הטובות
של העבר והרבה פעמים אנחנו לבד .אם את יכולה  -במקום כזה
 ליצור שבט חדש ולהכיר בנות חדשות מהיישובים ומהקיבוצים,אז את יכולה להכיר פה את חברות העתיד שלך ויש בזה המון כוח.
הרי האזור שלנו לא מאד מטפח את החיבורים הבין-יישוביים ולכל
קיבוץ יש את התרבות שלו וכולם בתוך עצמם ,כי ככה זה נוח .פה
יש הזדמנות לפגוש נשים מאזור שונה ,מעולמות שונים".
מה החזון שלכן להמשך הפרויקט?
אוסי" :אני בהחלט חושבת שמתחברות יכול להיות התחלה של
המיזם להקמת מרכז פעילות להורים ולילדים ,אבל זה כבר דורש
היערכות אחרת ,עם משאבים וחיבור בין גורמים כמו רווחה ,חינוך,
התפתחות הילד ועוד".
רינת" :אני רוצה שיהיה לנו בית אחד קבוע ,שמיועד לפרויקט ,וכו
מובן שהפרויקט יגדל ככל שהאוכלוסייה בחבל גדלה ומתפתחת.
הייתי שמחה שכל מי שבעניין תצטרף ,כדי שנוכל לייצר לאימהות
מרחב משמעותי ולקדם שיח שבעיניי הוא מאד חשוב.
חשוב לי שנשים תדענה שהמטרה שלנו היא להקל עליהן ולאפשר
להן מקום לפרוק מעט ממה שמציף אותן בתקופה הזו ,יחד עם חיו
בור ועם פינוקים קטנים כי אני מאמינה שהתמיכה בנשים ,בשלב
הזה של החיים ,באמת עשויה למנוע קשיים ומשברים בעתיד".
שרי" :החזון הוא שיהיה מקום לנשים לכל הדברים  -מרכז נשי כמו
דיאדה שנשים יכולות להיות בו וגם להשתתף בסדנאות .שנשים
יידעו שיש להן את המקום הזה .אני קוראת לנשים לנסות .אין כאן
שום התחייבות .בואו לאכול ,להיפגש  -זה מאד פשוט ,רק תנו
צ'אנס"...
כמעין אילוסטרציה של חופשת הלידה ,כתבתי את הכתבה הזו בין
הנקה להנקה ,ומרבית השיחות התקיימו עם תינוק חמוד במנשא או
ברגעי שינה גנובים .זה טיבה של חופשת הלידה ,אבל מיזמים כמו
"מתחברות" מאפשרים לנו ,האימהות ,לעצור ,לקחת רגע לעצמנו
ולהביט קצת פנימה .ברמה האישית אני מוצאת שזה מאד מנחם
לדעת שיש מי שחושב עלינו האימהות ,ושיש מי שדואג לרווחה
שלנו ,אז בואו ניהנה מזה ביחד.
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כנס אתגרי המחר

יום החקלאות בחבל אילות
יום חמישי 19.12.19
בתכנית
09:00-09:30
09:30-12:00
12:15
12:45-13:20
13:20-13:40
13:40-14:20
14:20-15:00
15:00-15:40
15:40-16:00

התכנסות בנאות סמדר ,מרכז לאומנויות
סיור בנאות סמדר  -״מעגל הקיימות הקסום של נאות סמדר״
נסיעה למועצה האזורית חבל אילות
הפסקת צהריים ברחבת האולם האזורי
דברי פתיחה  -ד"ר חנן גינת ,ראש מוא"ז חבל אילות
ח"כ מיקי חיימוביץ'
ברכות וטקס הענקת מלגות ,קרן ג'יג'י
עמיעד לפידות  -קיימות זה פשוט ,האמנם? גם בחבל אילות?
ד"ר דורית אדלר  -איך משנים את מעגל הקסמים? מזון ,בריאות,
שינוי אקלים וביטחון תזונתי
סיכום היום

הרשמה לסיור בנאות סמדר ,ברישום מראש ,בטלפון08-6355733 :
או במיילoffice@rd.ardom.co.il :
נשמח להשתתפותכם

עדית גרפונקל
מנכ״לית ערדום

חנן גינת
ראש המועצה האזורית חבל אילות

Dead Sea & Arava
Science Center
Under the auspices of Ben-Gurion University of the Negev
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עזרא רבינס
מנהל מו״פ ערבה דרומית

סיור במעגל הקיימות הקסום

בנאות סמדר

יום חמישי 19.12.19

יום החקלאות בחבל אילות

בהרשמה מראש לסיור

בטלפון08-6355733 :
או במיילoffice@rd.ardom.co.il :

 08:30איסוף באוטובוסים מהאולם האזורי (מועצה)
 09:00התכנסות בנאות סמדר
הסבר כללי וכיבוד קל ,מדרשת יעלון
הסיור כולל ביקור באתרים יחודיים שבדרך כלל אינם פתוחים לקהל הרחב,
כגון :גן הבשמים ,גן הירק ,האגם ,מטעים ,יקב ,מחלבה ועוד...
קיימות וחקלאות אורגנית ייחודית ,הלכה למעשה
 12:00נסיעה חזרה למוא"ז ,להמשך אירועי יום החקלאות
https://www.eilot.org.il/events/673/
נשמח להשתתפותכם

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

 /רותם ג׳קסון

עתידות :בקרוב נראה את ילדי המדבר מדברים בשפה לירית גבוהה ונלחמים בסיף להנאתם .מחזה שייקסיפרי
יעלה על בימות החבל ,בפרוייקט משותף של המועצה ,תיאטרון "אלעד" ותיאטרון "שייקספיר אנד קומפני"

הפקה של "מהומה רבה על לא דבר" ,תיכון "מואנט גרילוק" ,מסצ'וסטס

באמצע חודש אוקטובר נכנסו שחקני תיאטרון "אלעד" לרחבת
התיכון המקומי ,כשעל פניהם מסיכות בסגנון המאה ה ,17-וחילקו
לתלמידים הזמנות לפגישה שייקספירית בספרייה .כשמונים תלמיו
דים פקדו את הספרייה באותו יום והוכיחו שהמחווה התיאטרלית
אכן הצליחה להוציא אותם משלוותם .בתום ההסבר נרשמו כשישים
חבר'ה וכנראה שזה עוד לא סוף פסוק .מסתבר שפרויקט שייקספיר
המדובר הוא תוצאה של התמדה ,נחישות ,התמחות בחלימת חלוו
מות ,הרבה אמונה וגם קצת קשרים עם האנשים הנכונים.
אם תיקחו את דורון קרן בתפקיד החולמת ,את מועצת חבל אילות
בתפקיד המממנת ,את שי פיטובסקי ,במאי ראשי בתיאטרון "אלעד"
בתפקיד האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון ואת תיאטרון
"אלעד" על הניצוח האומנותי  -תקבלו את פרויקט שייקספיר במו
לוא הדרו; פיילוט יוצא דופן במקוריותו ,שעושה את דרכו ,לראשוו
נה ,ממסצ'וסטס שבארה"ב ,דווקא לחבל אילות בישראל.
האגדה המדברית של "תיאטרון אלעד" הצליחה להפתיע הפעם
אפילו את עצמה ,כאשר פורמט אמריקאי מוערך בן שלושים שנות
ותק ,המעלה מחזות שייקספיר בבתי ספר תיכוניים במצ'וסטס בפו
סטיבל הסתיו המסורתי ,יוצא לראשונה מארה"ב  -ולא מגיע לתל
אביב או לירושלים ,בירות התרבות הישראליות ,אלא דווקא למוו
עצה הקטנה במדבר.
ואם זה לא מספיק מרשים ,תוסיפו את הבמאי הראשי של הפרויקט
האמריקאי ,זה שיעמוד לצידם של הבמאים המקומיים שלנו ,דנה
יצחקי וגיא כהן-שלו  -ראיין ווינקלס מקבוצת "שייקספיר אנד
קומפני"  -קבוצה בינלאומית למחזות שייקספיר .ווינקלס יגיע
ממסצ'וסטס לחודשיים שלמים ,כדי לנצח על הפרויקט בגרסה
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הישראלית שלו.
"מעבר להיותו במאי נחשב ובעל שם ,ווינקלס הוא מומחה לקרבות
במה ותנועה ,מה שאומר שהוא זה שילמד את הילדים להלחם בסיף,
כיאה לתקופת שייקספיר" .מספרת דנה יצחקי ,שחקנית ובמאית
בתיאטרון "אלעד" ,שמובילה את הפרויקט" :זו הולכת להיות הפקה
מאוד מושקעת ומתוקצבת  -לא רק שיש בה שלשה במאים שמו
קדמים אותה ,כולל במאי שעושה את זה במשך שנים ונותן את
האינפוט שלו ,יש בנוסף ,תחומים רבים של הפקה ותיאטרון  -מוו
סיקה חיה על הבמה ,ווידאו ארט ,שיווק ופרסום ,עיצוב תלבושות
ותפאורה ,כאשר לכל בני הנוער יש מקום לקחת חלק בכל אחד מהו
תחומים  -עוזר במאי ,איפור ,תפאורה ,ריקוד ,נגינה ואפילו עיצוב
תאורה .הפקת תיאטרון מורכבת מהרבה רכיבים והם יוכלו לקחת
חלק בכל ,ללמוד ולהשתתף .זה מרגש ברמות שקשה לי להסביר ,כי
זה ממש לא מובן מאליו מבחינתנו שקורה פה דבר כזה".

מולטי-דיסיפלינארי
"באמת יש ממה להתרגש ,כי זוהי הפעם הראשונה בישראל
שתיאטרון קהילתי מעלה מופע שייקספירי" ,מוסיף בועז דן ,בן
קיבוץ אילות ומייסד תיאטרון "אלעד" לצידה של זוגתו ,דנה יצחו
קי" .האומץ של דורון קרן כמנהלת תחום הנוער במועצה ,להפגיש
את הילדים עם חומרים שייקספירים מורכבים ,הוא ממש לא מובן
מאליו .דורון חיבקה את הפרויקט מהרגע הראשון ונלחמה לגייס
תקציבים ,על מנת להוציא אותו אל הפועל כבר בשנת הלימודים

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם
הקרובה ,מתוך הבנה שזוהי סנונית ראשונה לפסטיבל שיכול להפוך
למסורת שנתית ושאין ראוי יותר מחבל אילות להיות הראשון בארץ
לעשות זאת".
איך הגעתם דווקא לשייקספיר?
"במאית ישראלית בשם נועה אגוזי עבדה בתיאטרון 'שייקספיר אנד
קומפני' ,שם פגשה את טינה פאקר ונחשפה לפסטיבל שייקספיר
במסצוסטס .לאחר ש ביימה את
בני הנוער וראתה את האפקט
שהיה לפעילות עליהם ,חלמה
לקיים כזה פרוייקט גם בישראל
וביחד עם טינה פאקר פנו לשי
פיטובסקי .שי מיד הבין את הפוו
טנציאל והרים את הכפפה,ובקיץ
האחרון הגיעו נועה וטינה לשו
בוע לאילות ,לפגוש את חברי
התיאטרון ולהעביר להם סדנא".
מתארת דנה את השתלשלות העו
ניינים" :טינה  -שביימה ושיחו
קה בכל המחזות של שייקספיר
דנה יצחקי
(ויש קרוב ל  40כאלה) ,העבירה
לנו במשך שבוע הכשרה על שייקספיר  -שזה עולם ומלואו עבור
שחקנים .במהלך ההכשרה ,היא סיפרה לנו על הפרויקט שמתקיים
אצלם במסצ'וסטס .זו מסורת שנתית ,במסגרתה ,כל בתי ספר תיו
כון באזור מעלים הפקה שייקספירית אחרת וכל בתי הספר מגיעים
לצפות בכל המחזות בפסטיבל .מייד נדלקנו על הרעיון וזימנו את
דורון קרן לפגישה ,כדי שתשמע גם היא .אני מודה שבתחילה היה
לנו חשש  -איך בני הנוער של היום ,שמכורים למסכים ,יתחברו
לשייקספיר? אבל למזלנו דורון מיד התלהבה והרימה את הכפפה.
זה באמת דורש אומץ להשקיע תקציבים ומשאבים בפרויקט שלא
בדיוק נגיש לבני נוער ,ובכל זאת להאמין בזה".
"כבר שש שנים שאני חולמת לעשות פרויקט קבוע של הפקה עצו
מאית של תיאטרון ומוסיקה ,שיתבצע על ידי בני נוער" ,מצטרפת
דורון קרן ,מנהלת תחום הנוער במועצה" .עד היום ,בינואר ,תמיד
ציינו את יום הנוער והרבה זמן שאני חושבת איך לשנות את המסוו
רת ,להפקה שבה בני הנוער עושים הכל".
ואת מאמינה שזה מה שיעשה את השינוי?
״מלכתחילה היה ברור לי שתיאטרון "אלעד" – כחלק מתיאטרון
קהילתי  -צריך לעשות את ההובלה האומנותית של השינוי הזה,
שאני רוצה ליישם במסגרת פרויקטים חדשים של המועצה בתו
חום החינוך הבלתי פורמאלי .ואז פתאום הגיעה טינה פרקר.
כששי פיטובסקי קרא לי להצטרף לפגישה ושמו
עתי אותה מספרת על הפרויקט ,מיד הבנתי
שמה שהיא מתארת ,זה אחד לאחד הפו
רויקט שאני חולמת עליו כבר שנים,
רק עם שייקספיר .הבנו שנפלה
בידינו הזדמנות מטורפת .מעבר
לזה ששייקספיר מדהים בפני
עצמו ,יש פה קבוצה שלמה,
שעומדת מאחורי פרויקט
של שנים ואנחנו יכולים
ליהנות מהניסיון והידע
שלה".
איך יתנהל ויתבצע הפ־
רויקט השאפתני הזה?
"זה לא שיתוף פעולה
ראשון של המועצה עם
׳תיאטרון אלעד׳ ,רק
שהפעם המתנ"ס יהיה
מעורב וייקח חלק בכל

התחומים האומנותיים .לצד שיתוף הפעולה עם חוגי המוסיקה
והמחול במתנ"ס ,יהיה גם שילוב עם מגמת האופנה בבית הספר,
ואני מאמינה שנפתח את זה גם לאנשים מהחבל ,שיודעים ליצור
תלבושות ותפאורה .המטרה היא לנסות ולשלב כמה שיותר אנשים
מהאזור  -קודם כל בני נוער ,אבל גם מבוגרים שירצו להיות חלק
מהמסורת שנוצרת פה".
דנה – מהניסיון שלך ,תראו שכר בעמלכם?
"הרעיון שיש פרויקט בימתי אומנותי שחוצה גילאים וישובים ,שמו
דבר לכולם ,בהשתתפות כולם ,עם הזדמנות נדירה לשיתוף פעולה
עם ארה"ב ,היה רעיון שלא ניתן להתעלם ממנו .בנוסף לעובדה
שתיאטרון ,באופן כללי ,הוא כלי חינוכי שאין דומה לו  -ראיתי את
זה כשביימתי הצגות סיום בבתי הספר והצגות בר מצווה בקיבוצים.
רק בדיעבד הסתבר לי שרבים מהילדים שעבדתי איתם כשחקנים
התקשו בלימודים וסבלו מבעיות חברתיות ודווקא בתיאטרון הם
מצאו את עצמם .זה פרויקט שכל הצדדים יוצאים ממנו נשכרים –
גם היוזמים והמנהלים וכמובן שגם ובעיקר המשתתפים.
הרבה בני נוער הגיעו אחרי הצגות והודו שהיו המומים ממה שיצא
מהם על הבמה ,כי זה אחד הכלים שנותנים הכי הרבה ביטוי ,ומו
קום שמאוד מפתח את הביטחון העצמי ,שמאפשר לעבוד בקבוצה
ולהיות שותף למשהו גדול ולהרגיש חלק ממנו .זה יהיה עוד יותר
מיוחד כשמדובר בשייקספיר".

"אנחנו יודעים מה אנחנו ,אך לא מה אנחנו
יכולים להיות" (ו.שייקספיר)
מה באמת מיוחד בשייקספיר ,ברמה המקצועית של התיאטרון?
"מצד אחד ",מסבירה דנה" ,הוא מדבר על הנושאים שהכי מעסיקים
את בני האדם ,בכל גיל ,כמו אהבה ,תשוקה ,מלחמות ועוד ,ומצד
שני ,יש לו המון רבדים בתוך זה ,שאפשר להיכנס ולהעמיק בהם
ללא סוף .החומר מאוד עשיר .בסיפורים שלו יש תמיד ערך מוסף
וזה בהחלט משהו שצריך בשבילו הכשרה אחרת ,שלא לדבר על
השפה שלו ,ששונה מכל מה שאנחנו מכירים  -זו אנגלית של המאה
ה 17-והיא כתובה במשקל עם חריזה.״
איך בני נוער (ואולי גם מבוגרים) יכולים להתחבר למשהו כזה?
"שייקספיר נשמע מאוד מרוחק ,משהו שקשה לגעת בו ,של אליטה,
אבל כשנכנסים לתוך החומר ומשחקים אותו  -בחוויה שלי כשחקו
נית בכל אופן  -אני מרגישה שכל אחד יכול למצוא את עצמו ,בכל
אחת מהדמויות שלו.
בתקופה ההיא הקהל היה עומד ליד הבמה ,כחלק מההצגה ,וזה
משהו שאנחנו דוגלים בו ב׳תיאטרון אלעד׳  -אנחנו מאמינים שהו
קהל צריך להיות חלק מהמופע .אפשר לומר שקיבלנו את ההשראה
לכך משם .התפקיד של התיאטרון ,מבחינתנו ,הוא להו
עביר חוויה ,לקחת את הקהל לעולם מקביל
שהוא שותף לו ולא מופרד ממנו".
איך הנוער משתלב בפרויקט?
"במפגשי ההיכרות שקיימנו,
הילדים מילאו טפסים
וכתבו מה הם היו רוו
צים לעשות  -לשחק,
לרקוד,
לשיר,
לעצב
להפיק,
תפאורה ,לביים
הלאה.
וכן
בעיקרון ,אנו
בוחרים
חנו
מחזה אחד של
שייקספיר,
שנערוך ונעבד
להתאמה מקו
סימאלית עבור
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המשך מעמוד קודם
בני הנוער שמשתתפים בו ,אבל השפה תישאר שייקספירית .אני
מאמינה ,שבסופו של דבר נגיע למצב שבני הנוער יתרגלו לשפה
הזאת וירגישו איתה בנוח ,למרות שהיא רחוקה מהם .מבחינת
הליהוק ,חשוב להבהיר שגם אם המחזה נכתב עם גיבורים ודמויות
ראשיות ,זה לא אומר שלא יוכלו להיות כמה שחקנים שונים שישו
חקו את אותו תפקיד; על מנת לאפשר לכמה שיותר בני נוער לקחת
חלק ולהבין שלא הכוכב הוא מה שרלוונטי ,אלא מה שהם מקבלים
מזה  -הביטחון שהם מקבלים ,בכל יצירה שהיא.
אחרי הליהוק האחרון ניכנס לתקופה של חזרות אינטנסיביות .בחבל
זה קצת קשה בגלל המרחק בין הישובים ,אבל נעשה הכל כדי שכוו
לם יוכלו לבוא ולהשתתף!"
תאיר ארובס ,בת ה 15-מקיבוץ אילות ,הצטרפה גם היא
לפרויקט":ראיתי את תיאטרון "אלעד" בהצגה בבית הספר ומאוד
התחברתי אליהם ,כמו הרבה חברים שלי .כולנו מבינים שיש כאן
הזדמנות נדירה להשתתף במשהו מיוחד".
יש לך ניסיון בתחום?
"השתתפתי בהצגות בר מצווה בקיבוץ  -דנה יצחקי ונעמה קלדו
רון היו הבמאיות שלנו .אני גם מתכוונת להמשיך ללמוד במגמת
תיאטרון ,אז אני יודעת שהפרויקט הזה הוא משהו שיזניק אותי
קדימה בתחום .עדיין לא קבלנו תפקידים ,אבל ממש בקרוב נתחיל
את החזרות ואני מקווה מאוד שיהיה לי תפקיד שאתחבר אליו .כל
אחד בטח שואף להיות בתפקיד ראשי ,אבל אני אשמח להיות גם
מאחורי הקלעים או אפילו להשתתף בתפקיד קטן".
מה עוד את מצפה לקבל מהפרויקט ,מעבר לניסיון במשחק?
"זו הזדמנות להכיר עוד ילדים מבית הספר ולהעלות את הביטחון
העצמי .אני גם אוהבת בימוי ,אז מקווה שאוכל להיות אפילו עוזרת
במאי .יש פה הזדמנות חדשה ללמוד איך להיות על במה ועוד דברים
שקשורים להפקה כולה ,כי בפרויקט נלמד גם איך לעבוד מאחורי
הקלעים .אין לי בעיה לוותר על שעות הפנאי בשביל זה ואני מוכנה
לפנות את כל הלו"ז שלי! זה ממש מרגש לעבוד עם שחקנים אמיו
תיים ובמאי מארה"ב ,למרות שאת רוב השחקנים אני כבר מכירה

כיתת אומן על קרב במה
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כי הם מהקיבוץ שלי;
אני מצפה לעבוד עם
כל השחקנים האחרים
וללמוד מהם את כל
מה שהם יודעים"".
נדמה שרק לא מזמן
היה "תיאטרון אלעד"
בחיתוליו ,אבל שש
שנים מהקמתו כבר
מונה התיאטרון שמוו
נה שחקנים ,שהעתיקו
את מקום מגוריהם
לחבל אילות ,כדי
להצטרף לדנה ובועז,
יחד עם הבמאי המוו
ערך שי פיטובסקי,
תאיר ארובס
שהיווה טריגר לא קטן
בהחלטת השחקנים לבוא לכאן וגם אחת הסיבות לכך שהאמריקאים
ממסצ'וסטס הסכימו להרחיב את פעילותם דווקא לחבל אילות .אם
זה לא מספיק ,אז לאחרונה הצטרפו לתיאטרון גם מפיק מקצועי,
אשת מכירות ,עוזר במאי ומפיקה ,כשברקע הידיעה שבקרוב גם
יקום כאן כפר אומנים ,שירכז את כל העשייה הפורה הזו במקום
אחד.
דנה ,לפני שש שנים האמנת שזה מה שיהיה?
"אם לא הייתי מאמינה לא הייתי כאן .עם זאת ,זה היה נראה רחוק
מאוד; כמו מסע במדבר לארץ המובטחת ,שלא רואים את הסוף,
מאוד סיזיפי ורצוף קשיים .כמובן שאנחנו עדיין בצמיחה ,אבל
מדי פעם ,כשאנחנו מסתכלים אחורה ,אנחנו נזכרים ולא מאמינים.
אני שמחה שלא ויתרנו וכשהכפר יקום נוכל להגיד שהגענו סופית
לארץ המובטחת.
ההפקה של פרויקט שייקספיר היא הזדמנות מדהימה עבור כולנו
לעשות משהו שונה ברמה בינלאומית ,וכולנו תקווה שזו תהיה
מסורת שממנה יצמחו עוד פרויקטים דומים".

היי-טק בפאסון מדברי

 /רותם ג'קסון

בערבה הדרומית ממשיכים להתקדם ולפתח את החבל למקורות תעסוקה נוספים" .האב חבל אילות" מרכז
הטכנולוגיה והעסקים החדש ,הוא בגדר בשורה בקנה מידה אזורי .לצעירים קרייריסטים יש לאן לחזור ,ליזמים
מקומיים יש לאן להתפתח ובעיקר -יש לכולם עכשיו סביבת עבודה מקצועית ,קהילתית ,מקדמת ומפרה

הלובי ,מקום מפגש ,שיחה וארוחה

בניין אחד יכול לעבור כמה וכמה גלגולים עד שהוא מוצא את
ייעודו האמיתי ,זה התואם גם את זמנו .כך ,התחיל הבניין מאו
חורי פונדק יטבתה בתור מרכז מבקרים של רט"ג ,התקדם להיות
מתנ"ס ,המשיך כמרכז למחקר ואנרגיה מתחדשת ,והתרחב למה
שהוא היום  -מבנה המרכז תחת קורתו את כל החוזקות של האזור
 מדע ,מחקר ,אנרגיה מתחדשת ,חקלאות ויזמות טכנולוגית ,וכלזאת באווירה חמה של קהילה חברתית ,שכבר מכירה את דרכיה
בעבודת צוות ,בשיתוף פעולה .כשמרכזים את כל האנשים מהתחוו
מים הללו ,במקום אחד ,מקבלים מסדרונות מלאים בקהילה מקומית
יפה" ,מחייך בסיפוק נדב סטרק ,מנהל ההאב.
"ההאב עצמו נפתח כחלק מקול קורא של 'המשרד לפיתוח הפריפו
ריה ,הנגב והגליל' ,ששם לו למטרה לחזק את הפריפריות ולהעניק
להן הזדמנויות שוות .במסגרת זו ,נפתחה רשת של האבים העונה
לשם 'קליקה' ,בכל מיני מקומות בארץ .יחד עם זאת ,ל'האב' שלנו
יש היסטוריה מכובדת משל עצמו .שלושת הגופים שהיו פה עוד
לפני הקמת ההאב וגם נשארו ,הם  -השלוחה הדרומית של מו"פ
מדבר וים המלח (לשעבר מרכז מדע ים המלח והערבה) ,החברה
לאנרגיה מתחדשת והחממה הטכנולוגית הון הטבע .המו"פ החקלאי
שיבנה בצמוד לכאן בהמשך והיזמויות הטכנולוגיות שכבר קיימות
כאן ,יחזקו את מעמדו ועתידו של המרכז הזה".

"כל הזמן חשבנו מה צריך להיות הצעד הבא ,כדי
שהמקום יהיה יותר פעיל ויותר וחי; מה יעניק לו
חשיפה וימנף את האזור כולו" (נעמה אלוני)
קשה שלא להתפעל מהמבנה המיוחד והמעוצב של האב חבל אילות,
שכבר ממבט חטוף בכל מתחמיו וחדריו ,ניתן להסיק שמחשבה רבה
הושקעה בו .על העיצוב הייחודי אחראים מומחים בתחום ,שגם הם
חלק מההון האנושי של האזור ,המהווים הוכחה נוספת לכך שלא
צריך לחפש רחוק מדי כדי ליצור פרויקטים מוצלחים  -איתי אשחר,

בן גרופית ,האדריכל שעיצב את הבניין לפני ארבע שנים וממשיך
ללוות אותו ,ורונה גניאל ,מעצבת מרחבים חברתיים מאילת.
"למתחמי ההאב המשותפים יש תפיסה מגוונת ,המספקת מענה רחב
לשלל הפעילויות שניתן לקיים בו ,החל מעבודה אישית ועד לחו
דרים המיועדים לקבוצות ,אזור לישיבות קטנות וגדולות ,מתחמי
ישיבה אישיים ,אחד על אחד בספות רכות או מרחב משותף בו
מתקיימות שיחות הסלון והמטבחון ".מפרטת רונה" .ברוח גישה
זו תוכננו החדרים השונים .בכל חדר ניתן לקיים פעילות בהתאם
לאופי ולצורך של כל משתמש .ישנם חדרים המאפשרים עבודה
אינטימית ואישית של משרד אחד וישנם חדרים בהם יכולה לשבת
קבוצה של ארבעה-חמישה עובדים ביחד .ישנם חדרים עם שולחן
ישיבות וישנם כאלה עם דלפקי מחשב בלבד .היה לי חשוב שכל
חדר יקבל אופי אחר ,ריהוט אחר ויוקדש לדמות משמעותית .הגיוון
בנראות ובעיצוב מאפשר למשתמשים לנדוד ולהכיר את החללים
השונים ,בהתאם לצרכים שלהם".
ההשראה לעיצוב הפנים של המקום נובעת מתוך העשייה והעיצוב
של המבנה  -הן מבחינה אדריכלית והן על ידי עבודות הגרפיקה.
קיר הגרפיקה המרכזי במבנה הוקדש לדמותם של אנשים שהמציאו
ושינו את העולם בהמצאותיהם והקו המנחה שנבחר לעיצוב ההאב
המשיך עם דמויות משמעותיות נוספות ,ששינו את מציאות חיינו.
הדמויות נבחרו על ידי צוות החברה לאנרגיה מתחדשת ,ביחד עם
סטודיו "אאוריקה" שיצר את הגרפיקה.
"בלובי המבנה היה חשוב לנו לייצר את נקודת המפגש ,הסלון ,הלב
של ההאב ,המיועד לכל משתמשי המקום ".ממשיכה רונה" .הסו
לון או הלובי של המרחב ,מאפשר לקיים מפגשים פתוחים ,להכיר
אנשים אחרים ,לשתף ,לדון וסתם לנוח .בסלון העליון ניתן להו
ביט לכל כיווני המבנה ולפגוש את כולם ואילו בסלון התחתון נוצר
מרחב שמשמש גם כ'מסעדה' של המקום ,בו כולם נפגשים לצהריים
או כוס קפה והוא גם מאפשר לקיים אירוח של קבוצות גדולות.
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המשך מעמוד קודם
חשוב להדגיש שעבודת העיצוב מושתתת על עבודת אדריכלות
יסודית שנעשתה קודם לכן ונבנתה ביחד עם צוות הנהלת החברה
לאנרגיה מתחדשת ,בראשותה של דורית בנט".

הוליסטיות אטרקטיבית
עם כל ההשקעה והחשיבה בעיצוב המתחם ,הצליחו ליצור בתוך
מרכז עסקים טכנולוגי אווירה ביתית ופשוטה ,שמאפיינת כל כך
את החבל ,למרות שאי אפשר להתעלם מהעובדה שבארוחת צהריים
משותפת אחת של ההאב – המתקיימת ,אגב ,אחת לשבוע ,לשם
הגיבוש והקהילתיות  -יש יותר איי-קיו מאשר בכיתת מחוננים.
"המטרה היא למצב את המקום בתור המרכז העסקי של חבל
אילות" ,מדגיש נדב סטרק" .החל מהכשרות ,השתלמויות וקורסים
מקצועיים וכלה בשימוש במשאבי המקום ,המשרדים ,חדרי הישיו
בות ,האודיטוריום  -כל התנאים הבסיסיים שקיימים במרכז עסקים.
אנשי מחלבת יטבתה למשל ,שוכרים פה חדר ישיבות .ישנם כמה
קיבוצים שההנהלות הכלכליות שלהם מגיעות לכאן לעבוד ,יש פה
עסקים פרטיים שמחפשים סביבת עבודה מפרה וכן הלאה .התנאים
פה הם ברמה של מרכז עסקים היי טקיסטי בעיר ,אבל בפאסון מדו
ברי".
מי קהל היעד של ההאב?
"עסקים קטנים ,בינוניים וגדולים ,יזמים עסקיים וחברתיים ובעלי
מקצועות חופשיים .בפועל ,הייתה פה כבר תשתית מדהימה שנבעה
מיזמות ומרעיון שהתחיל לפני שנים ,למבנה בפריפריה שירכז את
כל הגופים שעוסקים במחקר ,אקדמיה ,טכנולוגיה ויזמות תחת קורת
גג אחת .מקום שאפשר ליצור בו שיתופי פעולה והפריה הדדית".
"המחשבה שהובילה לפרויקט הייתה הוליסטית ביסודה ,הקו המנחה
שלה תאם את הפעילות שלנו לאורך השנים" ,מצטרפת נעמה אלוני,
נעמה מגדירה את עצמה כ 'אם הבית' של המתחם ,במקביל להיותה
המנהלת האדמיניסטרטיבית של החברה לאנרגיה מתחדשת ורכזת
תחרות הנוער הבינלאומית לאנרגיות מתחדשות" .המטרה ,מלכו
תחילה ,הייתה שכמה שיותר גורמים ישבו בתוך מקום אחד וייצרו
ביניהם שיתופי פעולה .בגלגול שלפני ההאב ,ישבנו פה  -החבו
רה לאנרגיה מתחדשת ,חוקרים של מרכז מדע ים-המלח וחברות
סטראט-אפ של 'הון הטבע' ,שעוסקות גם הן באנרגיה מתחדשת.
אחלה אנשים ואחלה מוחות ,אבל המבנה עצמו היה גדול עלינו
ורוב הזמן לא היה מלא .כל הזמן חשבנו מה צריך להיות הצעד הבא,
כדי שהמקום יהיה יותר פעיל ויותר חי; מה יעניק לו חשיפה וימנף
את האזור כולו .היה ברור שאנחנו צריכים לחשוב בכיוונים נוסו
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פים .הרעיון של ההאב הגיע במקום הנכון ובזמן הנכון ,באמצעות
קול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל' .דבר הוביל
לדבר ,עד שכל חלקי הפאזל התחברו ביחד .ככל שהתקדמנו יותר
עם הפרויקט ,הבנו שיש לנו פה הזדמנות לבנות משהו חדש בערבה
ובחבל אילות  -מתחם שהוא סוג של בית ליזמים ולחוקרים ,מקום
שנעים לבוא אליו ליום עבודה ,שייצר הזדמנויות והשראה".
מעבר לסביבת העבודה המפרה שהמקום מייצר עבור תושבי החבל,
הצליח ההאב להפוך למשאב תעסוקתי עבור בני המקום .מקום
שיאפשר להם להתפתח מבחינה מקצועית ויספק להם משרות מסו
פקות ,כדי שלא יצטרכו לעזוב את האזור או לחילופין כדי שיחזרו
לכאן.

"הרעיון היה לייצר מרחבים והזדמנויות לאנשים,
כדי שיוכלו להכיר ולדעת מה כל אחד עושה .כמו
כאלה שעובדים מהבית ורוצים לשבור שגרה,
לפגוש עוד אנשים" (אביטל נוסינוב)
דוגמה נהדרת לכך היא אביטל נוסינוב ,בת משק קטורה שעזבה את
הקיבוץ לטובת המרכז ,אבל חזרה לפני שמונה שנים כדי להתיישב
בחזרה במקום ילדותה ולפתח קריירה בחברה לאנרגיה מתחדשת.
"הרעיון היה לייצר מרחבים והזדמנויות לאנשים ,כדי שיוכלו להו
כיר ולדעת מה כל אחד עושה ".אומרת אביטל נוסינוב" .כמו כאלה
שעובדים מהבית ורוצים לשבור שגרה ,לפגוש עוד אנשים".
אז יש ביקוש למתחמי עבודה כאלה?
"כל הזמן .אנשים מחפשים מאיפה לעבוד .או שהבית קטן מדי ואין
לך את פינת העבודה שלך או שאין אווירת עבודה בבית וכדומה".
עד כמה היוזמה של "המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל"
מתאימה לאזור המיוחד שלנו?
״יש למשרד לפיתוח הנגב והגליל תמונה כללית ,שמתארת איך
המקום אמור להראות ולעבוד ,אבל קיימת התאמה מקומית לכל
אזור גיאוגרפי .אצלנו  -בגלל שמדובר באוכלוסייה שהיא ברוו
בה של קיבוצניקים  -המקום צריך להיות מספיק אטרקטיבי כדי
להוציא את האנשים מהקיבוץ".
מה הופך אותו לאטרקטיבי לאוכלוסייה הזו?
"כאן נכנס המקום של פיתוח יזמות ועסקים קטנים ,איך המקום
יכול לתמוך ולהפוך לאבן שואבת למידע והשתלמויות מקצועיות
עבור תושבי החבל ,שחיים בריחוק גיאוגרפי משמעותי מהמרכז בו
הדברים הללו מתקיימים".
איך אתם יודעים מה אמור להיכלל במסגרת השירותים של ההאב?
"אנחנו מנסים למפות את הצרכים של
האזור .אנחנו נמצאים בהתפתחות כל
הזמן וגם יש דברים ש'נגב גליל' מציו
עים ואנחנו בודקים אם יש בזה עניין
באזור .נדב עובד מול מרכזי משק,
מנהלי כח-אדם ומנהלי משאבי אנוש,
אבל כמובן שנשמח לשמוע מהתושו
בים עצמם אם קיים צורך אזורי כזה
או אחר ,כדי להמשיך להתפתח ולהו
תאים את עצמנו".
דוגמא נוספת לבן חוזר הוא נדב
סטרק עצמו .נדב גדל בקיבוץ יהל,
עזב לטובת לימודים וחיים במרכז,
שם התפתח כיועץ בתחום של טכנוו
לוגיות למידה ,הקים יחידה להוראה
מקוונת באוניברסיטת תל אביב והמו
שיך כיועץ עצמאי לתקופה ארוכה.
היום ,בגיל  ,36אחרי שהתחתן עם
מעיין ,קלינאית תקשורת שיקומית,
הוא החליט לחזור לערבה .את משרת
״קליקה״  -הכובע הראשון של ההאב מנהל ההאב קיבל לפני פחות משנה.

"כשאשתי ואני התחלנו לחשוב איפה אנחנו רוצים להקים משפחה,
הבנו שאנחנו לא מאחלים לעצמנו את הסגנון והאינטנסיביות של
העולם שחיינו בו ".הוא מסביר" ,חזרנו לכאן בעיקר בגלל זיכרון
של ילדות מדהימה שהייתה לי פה וכזו שאני מאחל גם לילדים
שלי .זה מקום מיוחד עם נוף מיוחד ואנשים טובים ויש פה איזון בין
עבודה לחיים האישיים".
מה בא קודם – המעבר ,או העבודה?
"ניגשתי למכרז לתפקיד מנהל ההאב עוד לפני המעבר; ראיתי שאני
עונה לכל הקריטריונים .בהתחלה היה צריך לנהל רק את חלל העו
בודה ואת המנבטה ובשלב מאוחר יותר נכנסו גם הצרכים האזוו
ריים".

להאב שלי שלושה כובעים
מה בדיוק קורה בהאב?!
נדב" :להאב יש שלושה כובעים  -הכובע הראשון זה הכובע של
ה'קליקה' -חללי עבודה משותפים ,פרי היוזמה של 'המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל'.
הכובע שני של ההאב הוא המנבטה 'אקסלרטור טכנולוגי' – מאיץ
טכנולוגי עסקי ליזמויות בחבל אילות.
והכובע השלישי של האב אילות הוא קידום יוזמות ועסקים מקוו
מיים ,שלא יושבים פיזית בהאב .להיות מרכז להכשרות מקצועיות,
יוזמת מסחור ידע ,מרכז שירות לתיירות ובכלל לסייע לעסקים בעו
רבה הדרומית".
ה"קליקה" בחבל אילות ,היא הסניף השני של היוזמה שנפתח בארץ
(הראשון נפתח בדצמבר שעבר ,ברמת הגולן) ,ומאז נפתחו עוד
שבעה ברחבי הארץ .הרעיון הוא ,שכל מי שחבר ב"קליקה" יכול
לעשות שימוש במתחם ובמשרדים ,בכל הסניפים בארץ.
מי עושים כיום שימוש ב"קליקה" ,בנוסף לארבעת הגופים שכבר
הוזכרו?
"המון עסקים קטנים כמו ליאור קוולרצ'יק -יועצת מדיה חברו
תית מלוטן ,מורן דובדבני -יועצת ארגונית ועסקית מגרופית ,טל
ארואטי ׳CRM EXPERT׳ שותף עסקי של ׳זוהו׳ -מערכת ניהול
קשרי לקוחות עולמית והמיישם המקומי בישראל (שגם מחפש עוו
בדים אם מישהו שמעוניין) .זאב פיין  -סטארטאפיסט בתחום בינה
מלאכותית ,צחי דאלי לוי -רואה חשבון ,חנן פרידמן ,אילתי שהקים
את חברת ׳truck net׳ ועוד ".מפרט נדב" .כרגע יש כאן  48דיירים
ואין עוד הרבה מקום בחללי עבודה".

ישנם כמה קיבוצים שההנהלות הכלכליות שלהם
מגיעות לכאן לעבוד ,יש פה עסקים פרטיים
שמחפשים סביבת עבודה מפרה וכן הלאה .התנאים
פה הם ברמה של מרכז עסקים היי טקיסטי בעיר,
אבל בפאסון מדברי" (נדב סטרק)
המיזם לא מכוון יותר לגופים העוסקים בטכנולוגיות?
"הרעיון הוא לעבוד במרחב עבודה משותף ,וכמובן שהלוקיישן
הפיזי הוא מאוד משמעותי במקרה של פריפריה  -אין הרבה חברות
טכנולוגיות ויוזמות עצמאיות באזור ,לכן ,חלק מהאתגר שלנו הוא
לשכנע אנשים מכל מיני תחומים ,שכדאי להם לצאת מהבית ומהו
קיבוץ ולעבור למשרד ,לסביבת עבודה משותפת".
למה ,בעצם ,זה כדאי להם?
"יש פה תחלופה של אנשים ,אז לעסק שיושב פה יש יותר חשיפה
ויותר מקורות להשראה ולשיתופי פעולה .בנוסף ,כל מי שנמצא
פה ושייך ל'קליקה' זכאי להשתתף בקורסים ,הכשרות ,ולקבל ליווי
וייעוץ לעידוד צמיחת העסק שלו".
הכובע השני "-המנבטה" הוקמה על ידי קרן יק"א המפתחת את
הפריפריה בישראל ,בשיתוף "החברה לאנרגיה מתחדשת" המקומית
והיא פועלת באזור כבר שלוש שנים .יזמים מ"המנבטה" מציעים
רעיון למיזם עסקי טכנולוגי ,עוברים ועדה ממיינת ומקבלים מימון

הדפס קיר של הדי לאמאר באחד המשרדים

ליצירה של פיילוט .המשמעות היא גב עסקי-כלכלי ,שעוזר ליזמים
לפתח את הרעיונות שהם מביאים.
"במהלך השנה האחרונה אנחנו רואים התחלת מימון של גופים נוו
ספים וישנם מיזמים שכבר זוכים במענקי המשך ממשרד החקלאות
ורשות החדשנות ".מתגאה נדב.
כמה סטארטאפים כבר יצאו מהחבל?
״מהמחזור האחרון יש ארבעה פרויקטים שנמצאים בעבודה ובסך
הכל ישנם כ 15-שעברו את התהליך בשלוש השנים האחרונות
וממשיכים להתפתח בצורה כזו או אחרת".
תן דוגמא לסטארט-אפ כזה?
"רוב הפתרונות שרואים כאן קשורים לאנרגיה מתחדשת או לחו
קלאות בכל מיני וריאציות ,כשהרעיון הוא לעבוד עם פרויקטים
בתחילת דרכם.
בנאות-סמדר יש יזמים שפיתחו מרחיק יונים והם צריכים להבין
לאיזה שוק כדאי הם לפנות עם המוצר  -לחקלאות ,לשוק הביתי,
לשדות תעופה? כל אחד מהשווקים הללו הוא אחר מבחינת אב-
טיפוס של הרציונל .הם קיבל כסף מהרשות לחדשנות וסיים ,אמנם,
את דרכם אצלנו ,אבל ממשיכים להתייעץ ולקבל מאיתנו ליווי".
הכובע השלישי של האב אילות מתמקד ,כאמור ,בקידום יוזמות
ועסקים מקומיים שלא יושבים פיזית בהאב ,ובהכשרות ,מסחור ידע
ושירות לתיירות.
"קידום עסקים במרחב יכול להיות מאוד מגוון ,החל מחיבור בין
עסקים שונים בחבל לצורך סינכרון וקידום ושיתופי פעולה וכלה
בהכשרות מקצועיות".
אילו הכשרות מתקיימות כאן?
"הקורסים של 'מעוף' ,קורס 'אקסל' למתחילים ,קורס פייסבוק ואינו
סטגרם ,סדנה מעשית לתרגול של שיווק דיגיטלי ,קורס – CCNA
שנותן הסמכה של סיסקו לניהול רשתות בשותפות עם 'נגב גליל׳
(וגם מסובסד על ידם) .התקיימו כאן גם קורס דירקטורים וקורס
דירקטורים מתקדמים.
אנחנו רוצים לפתוח גם קורסים מקצועיים – יש ,למשל ,מחסור
מאוד רציני בחשמלאים באזור ולכן אנחנו פועלים לפתוח קורס
חשמלאים .אנחנו משתדלים שיהיו שני קורסים משמעותיים שירוצו
בכל זמן נתון".
מה השאיפה לעתיד?
"אנחנו רוצים שהמקום ייתן מענה לעסקים ויזמים שמגדירים צורך
מסוים ואנחנו מספקים אותו ,או פותחים קורס שיחסוך נסיעות צפוו
נה .המטרה שלנו היא לעזור ללקוחות שלנו להצליח כמה שיותר
בעסקים שלהם .ואנחנו עושים פה המון דברים מגניבים עם מיטב
המוחות המקומיים.״
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אנרגיה מתחדשת
אילת-אילות-קניה ,יזמות חברתית כלכלית
"ההבדל בין כישלון להצלחה תלוי ,במקרים רבים ,באופן שבו ניגו
שים לבעיה .יש בעיות שהן כל כך גדולות ומורכבות ,שאם מנסים
למצוא להן פתרון כולל ,סביר להניח שזה ייגמר בייאוש עמוק .אבל
אם מפרקים את הבעיה לרסיסים ,לערמת בעיות קטנות ,אפשר להו
תחיל בעבודת הנמלים ולפתור אותן אחת אחת" .כך אומרת פרופ'
אסתר דופלו ,זוכת פרס נובל לכלכל ה  ,2019חוקרת מבריקה ,ש�ב
גי ל  29כבר הייתה פרופסור ב .MIT-דופלו מבצעת ניסויים ס�ו
ציולוגיים מהפכניים בכפרים נידחים ,שמאפשרים מחשבה כלכלית
מקורית ,שיכולה לסייע לפתור את בעיית העוני העולמית.
היום יש בעולם כמעט מיליארד אנשים שמנסים לחיות עם פחות
מדולר ליום .הקהילה הבינלאומית מנסה לסייע ,לתרום כסף ולמו
צוא פתרונות ,אבל העוני לא נעלם .פרופ' דופלו פועלת ב"מעבדת
עוני" ,ומפרקת את הבעיה הגדולה והמייאשת הזו לפתרונות קטנים
שיכולים לשנות את העולם .בניסוי שערכה דופלו בהודו ,בניסיון
לשפר את רמת ההשכלה והלמידה בבתי ספר ,היא חיפשה דרך לגו
רום למורים להגיע יותר לבית הספר ,ובהתאם – לגרום לציונים של
התלמידים לעלות .בשנת  2003היא ביקשה מהמורים להצטלם עם
התלמידים שלהם בתחילת כל יום לימודים ובסופו .על התמונות
הופיעו תאריך ושעה ,ושכר המורים נקבע על פי הנוכחות שלהם,
שתועדה בתמונות .התוצאה :בתוך שנה וחצי שיעור היעדרויות
המורים קטן בחצי ,התלמידים למדו יותר ,והציונים עלו .הנה שיפור
בחייהם של העניים.
בניסוי אחר ,שחיפש אחר פתרון לקידום הבריאות באפריקה והמו
לחמה במלריה ,נמצא שרכישת רשת נגד יתושים במחיר מלא מרו
תיעה אנשים מלקנות אותה ,אבל אם יחלקו רשתות כאלה בחינם,
אנשים ישתמשו בהן ואפילו ישלמו מחיר מלא על הרשת הבאה.
ניסויים כאלו ויוזמות דומות יכולים לעודד שינויים וליצור מדיניות
ציבורית חדשה במדינות מתפתחות  -שינויים שיכולים לסייע בתו
חומי חיים שונים ,כגון בריאות ,סביבה ,כלכלה ועוד.
אז איך אפשר לעודד אנשים עניים באפריקה לדאוג לטיהור המים
שלהם? להשתמש באנרגיות מתחדשות לבישול ולייצור חשמל ,ובד
בבד להגדיל את ההכנסות שלהם?
בימים אלה ,יוצא לדרך פרויקט חדש בחברה לאנרגיה מתחדשת
אילת-אילות ,שמתקיים בקניה וצפוי לתת מענה לשאלות הללו.
הפרויקט כולל הקמת מרכז לטכנולוגיות ברות-קיימא ובו הדגמה,
מכירות והטמעה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות ,חסכוניות
וברות-קיימא לייצור אנרגיה נקייה ,מים מטוהרים ,גז בישול ולהגו
דלת התפוקה של החקלאים .הטכנולוגיות יימכרו לאוכלוסייה המו
קומית במחירים זולים יחסית ,דרך הלוואות  Micro financeשיתנו
הבנקים המקומיים.
הפרויקט יאפשר פיתוח שוק מקומי במדינות מתפתחות ,על בסיס
התרבות המקומית .בשלב ראשון יוצגו ויימכרו בקניה טכנולוגיות
ישראליות קיימות ,ועל מנת לתמוך בפרויקט יוקם בערבה מרכז פיו
תוח טכנולוגיות ופתרונות לאתגרים שיעלו בשטח .צעירים מאזור
הערבה יצאו לחודשי התנדבות בקניה ,לסיוע בהטמעת הטכנולוו
גיות השונות.
אחת הבעיות הסביבתיות באפריקה היא בישול על אש גלויה,
שמהווה כ 2%-מפליטות גזי החממה בעולם וכריתת העצים .כשני
מיליארד איש בעולם מבשלים על אש פתוחה ואין להם מים זורמים,
מים נקיים ,חשמל ואמצעים חקלאיים היכולים להגדיל את הכנסוו
תיהם .הפתרונות הטכנולוגיים שאנחנו מציעים מקיימים מבחינה
טכנולוגית ,סביבתית וכלכלית ויכולים לייצר מהפך עולמי לטובת
אזרחי המדינות המתפתחות ולטובת העולם.
הפרויקט נבחר לקום בקניה ,מכיוון שיבשת אפריקה קרובה לערבה
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ולישראל ,לעומת מדינות מתפתחות אחרות .כמו כן ,קניה היא המו
דינה הפתוחה ביותר לשוק החופשי מבין המדינות באפריקה והיא
מדינה דוברת אנגלית .בקניה קיים מבנה כלכלי קואופרטיבי בו
מאוגדים רוב החקלאים  -מבנה שהוא נוח לפעילות כלכלית ותואם
את רוח האזור שלנו.
הטכנולוגיות המובילות שיימכרו בפרוייקט הן:
 -NUFiltrationסינון מים מודולארי המבוסס על מסנני דיאליזה.
המתקן המינימלי מספק  500ליטר של מים לשעה.
 -Solavמחמם מים ביתי/תעשייתי של  70ליטר מים.
 -HomeBioGasמתקן שהופך פסולת אורגנית ביתית לאנרגיה
עבור גז ביתי.

"ההבדל בין כישלון להצלחה תלוי ,במקרים רבים,
באופן שבו ניגשים לבעיה .יש בעיות שהן כל כך
גדולות ומורכבות ,שאם מנסים למצוא להן פתרון
כולל ,סביר להניח שזה ייגמר בייאוש עמוק .אבל
אם מפרקים את הבעיה לרסיסים ,לערמת בעיות
קטנות ,אפשר להתחיל בעבודת הנמלים ולפתור
אותן אחת אחת"
מערכות סולאריות שונות ,ניידות ,שיותקנו על גגות ,בעיקר בנקוו
דות איסוף חלב ,מחלבות ומתקני ייצור מרוכזים.
מערכת איסוף מי גשם ניידת ,שמאפשרת איסוף של  1מ"מ גשם
לשעה =  10ליטר מים.
מערכות אלו מוצגות כיום בכפר מנותק רשת בקטורה ,אליו מגיעים
מבקרים מהארץ ומהעולם ,כדי ללמוד על הטכנולוגיות השונות.
סביר להניח כי פרויקט זה הנו ראשון מסוגו בארץ מסוג "impact
 - "investmentהשקעה עסקית חברתית .מדובר במודל עסקי
ריווחי שיש לו גם מטרות חברתיות .על פי דורית בנט ,מי שמובילה
את המיזם" :אנחנו ,בחבל אילות ,יכולים לייצא את הידע הטכנולוגי
שלנו ולתרום  -לא רק לפיתוח חבל אילות ,אלא גם למדינות מתפו
תחות .אנחנו יכולים לסייע למגר את העוני ולצמצם את ההשפעות
הסביבתיות המזיקות על כדור הארץ .כך נוכל להגדיל את ההשפעה
הסביבתית והכלכלית שלנו  -לא רק כאן ,בדרום הארץ ,אלא במו
דינות נוספות".
כפי שנכתב בראש העמוד :בעיות גדולות פותרים כשמפרקים אותן
להרבה בעיות קטנות ,כאשר לכל בעיה ניתן פתרון מתאים .אנחנו
עוסקים באחת מהבעיות הקטנות והמשמעותיות שלנו :בערבה -
בפיתוח ,באפריקה  -במיגור עוני ,ובעולם  -במניעת התחממות
גלובאלית והפחתת גזי חממה.

אנרגיה מתחדשת
ממעוף הציפור
ממעוף הציפור ניתן לראות את השינוי בחבל אילות  -במהלך
השנה האחרונה הוקמו מערכות סולאריות רבות ,על גגות המרכז
האזורי ובית הספר האזורי .פרויקטים אלו הם צעד נוסף בהפיכת
אזור אילת וחבל אילות לספקים עצמאיים של אנרגיה ממקורות
מתחדשים 24 ,שעות ביממה  365יום בשנה.
מדובר בהתקנת מערכות סולאריות על מבני ציבור ומפעלים:
בערדום מפעלים אזוריים מיוצרי ם  742קו"טש ,בבית ספר מ�ע
לה-שחרות  555קו"טש ובמבני המועצה (מרפאה ,מתנ"ס ,בניין
המועצה)   173 -קו"טש .סך הכול ,ייצור של כ 1-מגה ואט מו�ת
קנים של חשמל נקי.
הפרויקטים הוקמו במסגרת הסדר "מונה נטו" (שהתקיים בעבר
מול חברת חשמל) ,המאפשר הקמת מערכות סולאריות על גגות,
לצורך יצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת.
בהמשך מתוכננת הקמת מערכות סולאריות על גגות מבנים נוו
ספים ברחבי המועצה :בית הספר החדש ,האולם החדש ,פארק
תמנע (מבואה) ובבאר-אורה.
היוזמות הללו מצטרפות ליוזמות רבות ברחבי המועצה ,שמוו
בילות החברה הכלכלית חבל אילות והחברה לאנרגיה מתחדשת
אילת-אילות במהלך העשור האחרון ,במטרה להוביל את האזור
ל 100%-אנרגיה נקייה 24 ,שעות  7ימים בשבוע .כבר היום70% ,
מצריכת החשמל בשעות היום באזור ,מבוססת על חשמל סולארי.
בשנים האחרונות הוקמו  12חוות סולאריות על שטח של כ3000-
דונם ברחבי המועצה ,שמייצרי ם  160מגה ואט ,כולל השדה הס�ו
לארי הגדול ביותר באזור תמנע ,שבו ייצרו  60מגה ואט על גבי

שטח של  1200דונם.
לאנרגיות המתחדשות יש גם היבט כלכלי משמעותי  -כל קיבוו
צי האזור מקבלים בשנה כ 8-מיליון ש"ח מהשדות הסולאריים,
והמועצה נהנית מארנונה וחלף היטלי השבחה.
השלב הבא הוא שילוב מערכות אגירה והפיכת האזור  -יחד עם
אילת  -לחברת חשמל עצמאית שתייצר את כל האנרגיה ,תוליך
ותחלק .מצב כזה יכול לייצר הכנסות רבות לאזור ולהיות מודל
בינלאומי ייחודי לחברת חשמל מקומית ,מבוססת אנרגיות מתו
חדשות.
יזמו והובילו את הפרויקט  -גיא מרקמן ,מנכ"ל החברה הכלכו
לית חבל אילות בסיוע הייעוץ המקצועי של אלעד טופל ,מנהל
פרויקטים באנרגיה ואיכות הסביבה בחברת .ARAVA EC&T
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

מנגינת הלב
"עם הנגינה והשירה עשיתי את כל ימי ילדותי ונעורי .הורינו  -שחלקם באו מבתים של חסידים -
הביאו אתם ניגונים שהפכו במשך הזמן לשירה של הקיבוץ כולו ,גם מילים וגם מנגינות".
דובי הלמן חוזר למנגינת העבר ונהנה מניגוני ההווה
אבינו מלכנו
ברכנו חננו
כי אין בנו מעשים
עשה עמנו ברכה וחסד
עשה עמנו ברכה וחסד והושיענו.
אלו הן מילותיו של השיר שטוביה רשם את תוויו ושם אותם לפני
בעת השיעור השבועי שלנו .התווים הפעם קצת סבוכים ,הרבה הרבה
פה דיאז.
מאז שעזבתי את עבודתי שלא ברצוני ,ומאז שמלאו לי שמונים ,התו
חלתי להסתגל לעיסוקים שמחוץ לחובת העבודה.
אחד מהם היא הנגינה .נגינה במנדולינה.
בנעורי כבר ניגנתי בכלי הכפרי הזה .בבית הספר שלנו ,כמו ברו
בים אחרים ,היה נהוג ללמוד תחילה נגינה בחלילית ולאחר מכן
במנדולינה .המורה שלנו היה גולדמן ,שלימד כבר בכמה בתי ספר
וגם הקים את התזמורת בגבת  -ממנו למדתי את עיקרי
האומנות הזו ,אבל לא מספיק .עכשיו ,כשחזרתי
אל גרסת נעורי ,פניתי לטוביה שילמד אותי
מההתחלה .מההתחלה ,פירושו הדרך בה
פורטים על מיתרי הכלי ,ובעיקר  -מה
שהיה חסר לי  -נגינה לפי תווים.
מאז עברו כבר חודשים (כמה?)
שאני מתייצב בדירתו של טוביה
כדי לשנן שירים שכבר קיבלו
תי את תוויהם ,וכדי לקבל תווים
לשירים חדשים.
כמעט נוהג שנוצר בינינו הוא ,שלאו
חר שהשיר כבר נקלט ,נפתחת שיחה
על נושאים שונים הקשורים בנגינה ולא
רק .טוביה מפליא בסיפוריו על ימי הראו
שית של יטבתה ועל חלקו בהקמת ענפים ואני מוו
סיף חוויות מבית הורי או מקיבוץ האם שלי וגם ממה שעבר עלי
בקיבוץ אילות .לפעמים טוביה מבקש שאשיר לו נוסח שהיה מקובל
בגבת.
איזה תענוג.
עם הנגינה והשירה עשיתי את כל ימי ילדותי ונעורי .הורינו  -שחלו
קם באו מבתים של חסידים  -הביאו אתם ניגונים שהפכו במשך הזמן
לשירה של הקיבוץ כולו ,גם מילים וגם מנגינות.
"אין חג ואין יום טוב
החול מה ארוך הוא
הבית רחוק כה
האור מה מעט
עוד טרם ידענו
מחר מה יביא עוד
אך זמר יש לנו,
אך זמר בלבד
עם זמר בלב כל
אל הר נעפילה
אל הר מה גבוה ,קיצו לא נשור
אף זמר הבאנו מאבא ואמא
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והוא יעלנו על סלע וצור"
כך כתבה פניה למנגינה חסידית שכבא היתה ידועה לחברים.
פניה כתב גם את המילים הבאות:
"שתלתם ניגונים מאבי ואמי
ניגונים מזמורים שכוחים
גרעינים גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצפים"
כמה ערגה ,כמה געגועים יש בשירים אלה .אני עוצם את עיני לפו
עמים ושומע את קולו של אחד החברים שכבר אינם ,שר ,כאשר היו
החברים מתכנסים בגבת ,מדי פעם ,לשיר ולנגן ביחד .השירה הזו
הייתה כמו תפילה והייתה הדבק שהחזיק את היחד זמן רב ,עד שהגיע
הפילוג והרס את הרקמה הזו.
איך למדו בגבת שירים חדשים? מדי פעם ,היה מזדמן למקום אחד
מהמלחינים ,כמו מרדכי זעירא ,סשה ארגוב ,דוד זהבי ,יהודה שרת,
מתתיהו שלם  -היו אוספים את החברים על הדשא,
בשבתות באמצע היום ,ולומדים שורה שורה,
שיר חדש .אנחנו ,כילדים ,מלאנו את השוו
רות בין החברים .למחרת היום התחילו
החברים לפזם את השיר החדש ,בעו
בודה כמו בשעות המנוחה .כל שיר
כזה הפך ,תוך כמה ימים ,למנגינה
של כולנו .כמובן שבין השירים
שהולחנו היו גם שירים שנכתבו
על ידי חברי גבת  -יהושוע רביו
נוב ,פניה ברגנשטיין ,חנה שריג .כך
הלך לו הזמר וכבש את מקומו בחיי
הקיבוץ ,כמנגינה בלתי פוסקת.

פעם אחת ,בהפוגה במלחמת יום
כיפור ,כשהיינו כבר מעבר לתעלה ,התכנסנו כל
חיילי היחידה באחד החדרים ושם ,פתאום ,פרצה
שירה מדבקת כמו בימי נעורי
באילות וביטבתה כבר לא מצאתי את דפוס השירה הזה .פעם אחת,
בהפוגה במלחמת יום כיפור ,כשהיינו כבר מעבר לתעלה ,התכנסנו
כל חיילי היחידה באחד החדרים ושם ,פתאום ,פרצה שירה מדבקת
כמו בימי נעורי.
היו גם המפגשים עם הרב המזמר .הוא ידע לנגן מנגינות ,שמיד עם
השמעתן הפכו למעין מנגינה של הלב ,ואתו בין החיילים ישבנו
שעות על גבי שעות וזימרנו.
אני יודע היום ,ללא ספק ,שהשירה הייתה לנו ולהורינו מוזיקה החוו
דרת אל עמקי הנשמה ומהפכת בנו כמו קסם.
יש היום מוזיקה או שירים בקצבים חדשים .אני אוהב מאד ג'ז והביטו
לס מדבקים ,אבל אני שם לב לכך עד כמה השירים הישנים ממשיכים
להיות מרגשים יותר מכל והם זוכים לביצוע חוזר ולתוספות מרתקות.
מיד ,שאסיים לכתוב רשימה זו אקח את המנדולינה לידי ,כדי לשנן
שוב מנגינות מאוצרו של טוביה.

רב-שיח

 /הרב דניאל בורשטיין

להתחיל מבראשית
מועדים לשגרה ,כמו שנהגנו לומר לאחרונה.
נגמרו החגים ואנחנו התחלנו לקרוא בתורה מבראשית ,בסדרה של
"פרשת השבוע" הנהוג בקהילות ישראל באלף שנים האחרונות,
אולי יותר .התחלת התורה עם בריאת העולם כל כך מושרשת,
שאנחנו לא עוצרים לחשוב על זה .עושים מסיבת "תהו ובוהו"
לילדי כיתות ב' ,מזמזמים את השיר "החגיגה נגמרת" וממשיכים
בשגרת החיים.
בפירושו לתורה ,רש"י מיד שואל את השאלה שאנחנו לא מתעכו
בים לשאול  -למה התורה מתחילה בבראשית ברא?
בראשית  -אמר רבי יצחק :לא היה צריך להתחיל את התורה אלא
מ"החודש הזה לכם" (שמות יב ,)2 ,שהיא מצווה ראשונה שנצטוו
בה ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית?"

אנחנו קוראים בספר בראשית למשך  12שבועות.
הסיפורים ממש נפלאים .עבור רבים מאיתנו אלה
סיפורי התנ"ך האהובים ביותר ,סיפורי המשפחה
של עמינו ,אבל במבט ביקורתי ,הם שערורייה אחת
אחרי השניה
רש"י מרמז כאן שהתורה מיועדת לכל העמים ולא רק לנו .ודורש
המשנה (סנהדרין ד ה) "לפיכך נברא אדם יחידי ...מפני שלום
הבריות ,שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך".
אנחנו קוראים בספר בראשית למשך  12שבועות .הסיפורים ממש
נפלאים .עבור רבים מאיתנו אלה סיפורי התנ"ך האהובים ביותר,
סיפורי המשפחה של עמינו ,אבל במבט ביקורתי ,הם שערורייה
אחת אחרי השניה  -אדם וחוה :כבר על ההתחלה לא מצליחים
לקבל על עצמם מצוות "לא תעשה" הכי פשוטה .מגורשים מהגן,
ומיד הבנים רבים! קין הורג את אחיו הבל על שטות .ודי מהר,
אלהים מתיאש מבני האדם ומבקש להתחיל מהתחלה .אסון טבע
והרג המונים! אחרי המבול ,מחוסר יכולת לעכל את אשר עבר
עליו ,נוח משתכר .בני בניו בונים מגדל בבבל ואלהים מחליט
לפזר אותנו על פני כדור הארץ ,שלא נצליח להתאחד.
אלהים מחליט לנסות עוד פעם עם משפחה אחרת ,עם אברהם
ושרה .אבל יש בעיה – האשה עקרה .ועניין הפוריות רודפת את
המשפחה מאז  -או קושי להיכנס להריון ,או יותר מדי ילדים.
כותבים רבים עקבו אחרי הניורוזות שנחשפות בסיפור המשפחתי
של בני אברהם ,אבל הפעם אני מבקש להתמקד במבט על של
הספר – מוטיב האחים והאחיות.
כבר בסיפור הבריאה ,אנחנו קוראים על הריב הקטלני של קין
והבל .שמו של הבכור מזכיר לנו שילדים יכולים להיות מאד רכוו
שנים ,ואילו השם של השני מזכיר לנו שילדים הם לפעמים בחזקת
נעלם בעיני המבוגרים – הבל ,כשמו כן הוא ,מתנדף תוך מספר
פסוקים ,אבל הרושם שלו נשאר ,והאשמה של קין רודף אותו כל
חייו .השאלה של קין "השומר אחי אנוכי?" מהדהדת לאורך כל
ספר בראשית.
בניו של אברהם לא ממש מתנגשים – האמהות שלהם מפרידות
ביניהם די מהר (כן אני לא מתעכב על הפעלת הכח של שרה ,לזה
יהיה טיפול בפעם אחרת – ד.ב .).אבל בדור הבא ,יעקב ועשו מתו
חילים להתקוטט עוד לפני שהם נולדים .בדור הרביעי לאברהם,
הבנים של לאה מוכרים את יוסף לסוחרי עבדים ,אשר מורידים
אותו מצרימה .הסיפור של יוסף הוא הרומן ההירואי המקורי ,בו
הגיבור מטפס אט-אט מבית הסוהר עד למעמד המשנה למלך.

לפתע ,ארץ כנען מוכה בצורת ,ואחיו יורדים לשבור אוכל במצו
רים ,ולא יודעים שהאיש המצרי שעומד מולם הוא אחיהם האבוד.
רגע השיא של סיפור יוסף מגיע ברגע בין פרשת מקץ לפרשת
וייגש ,אותן בדרך-כלל קוראים בשבתות שסמוכות לחג החנוכה.

ערב את הנער
מה קורה כאן ,בספר בראשית? האם זה הסיפור שהיינו בוחרים
כמיתוס הקמאי של עמינו? האם סיפור הרקע הארוך הזה נחוץ
בשביל לספר את סיפור יציאת מצרים ,כפי שמרומז אצל רש"י
שציטטתי לעיל? בשבילי ,הסיפור התנ"כי כל כך מושרש ,עד
שקשה מאד להרים את הראש למבט על ,כדי לענות על שאלות
כאלה .אם מצליחים ,לרגע ,להתרומם ולראות את הסיפור כולו,
לפני שמתחילים לצלול לקריאה העמוקה ,אפשר לראות שהשאלה
של קין " -השומר אחי אנוכי?" בעצם מקבלת את התשובה במעו
מד המקח של יהודה מול יוסף בתחילת פרשת ויגש (בראשית מד
ֹאמר ִּבי ֲאדֹנִ י ,יְ ַד ֶּבר-נָ א ַע ְב ְּדָך ָד ָבר
הּודה ,וַ ּי ֶ
 :)18-24יח וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵא ָליו יְ ָ
אּפָך ְּב ַע ְב ֶּדָךִּ :כי ָכמֹוָךְּ ,כ ַפ ְרעֹה  .יט ֲאדֹנִ י
ְּבאזְ נֵ י ֲאדֹנִ י ,וְ אל-יִ ַחר ְ
ֹאמרֶ ,אל-
ׁש-ל ֶכם אב ,אֹו-אח  .כ וַ ּנ ֶ
ת-ע ָב ָדיו ֵלאמֹרֲ :היֵ ָ
ָׁשאלֶ ,א ֲ
אחיו ֵמת ,וַ ּיִ ּוָ ֵתר הּוא ְל ַבּדֹו
ׁש-לנּו אב זָ ֵקן ,וְ יֶ ֶלד זְ קֻ נִ ים ָק ָטן; וְ ִ
ֲאדֹנִ י ,יֶ ָ
ימה
אׂש ָ
הֹורדֻ הּוֵ ,א ָלי; וְ ִ
ל-ע ָב ֶדיָךִ ,
ֹאמרֶ ,א ֲ
אביו ֲא ֵהבֹו  .כא וַ ּת ֶ
ְל ִאּמֹו וְ ִ
ת-אביו:
ִ
ֹלא-יּוכל ַהּנַ ַערַ ,ל ֲעזֹב ֶא
ַ
ל-אדֹנִ י,
ֹאמרֶ ,א ֲ
ֵעינִ יָ ,ע ָליו  .כב וַ ּנ ֶ
יכם
ל-ע ָב ֶדיָךִ ,אםֹ-לא יֵ ֵרד ֲא ִח ֶ
ֹאמרֶ ,א ֲ
ת-אביו ,וָ ֵמת  .כג וַ ּת ֶ
ִ
וְ ָעזַ ב ֶא
ַה ָּקטֹןִ ,א ְּת ֶכםֹ--לא ת ִֹספּוןִ ,ל ְראֹות ָּפנָ י  .כד וַ יְ ִהי ִּכי ָע ִלינּוֶ ,אל-
אבינּוֻׁ :שבּו,
ֹאמרִ ,
ד-לֹו--אתִּ ,ד ְב ֵרי ֲאדֹנִ י  .כה וַ ּי ֶ
ֵ
אבי; וַ ּנַ ּגֶ
ַע ְב ְּדָך ִ
ָאחינּו
נּוכל ָל ֶר ֶדתִ :אם-יֵ ׁש ִ
ֹאמרֹ ,לא ַ
רּו-לנּו ְמ ַעט-א ֶֹכל  .כו וַ ּנ ֶ
ִׁש ְב ָ
אחינּו ַה ָּקטֹן
נּוכל ִל ְראֹות ְּפנֵ י ָה ִאיׁש ,וְ ִ
נּוּ--כיֹ-לא ַ
ִ
ַה ָּקטֹן ִא ָּתנּו ,וְ יָ ַר ְד
אּתם יְ ַד ְע ֶּתםִּ ,כי ְׁשנַ יִ ם
אביֵ ,א ֵלינּוֶ :
ֹאמר ַע ְב ְּדָך ִ
ֵאינֶ ּנּו ִא ָּתנּו  .כז וַ ּי ֶ
הּ-לי ִא ְׁש ִּתי  .כח וַ ּיֵ ֵצא ָה ֶא ָחדֵ ,מ ִא ִּתי ,וָ א ַֹמר ,אְך ָטרֹף ט ָֹרף; וְ ֹלא
יָ ְל ָד ִ
ם-את-זֶ ה ֵמ ִעם ָּפנַ י ,וְ ָק ָרהּו אסֹון-
ּול ַק ְח ֶּתם ּגַ ֶ
ד-הּנָ ה  .כט ְ
יתיוַ ,ע ֵ
ְר ִא ִ
ל-ע ְב ְּדָך
יב ִתי ְּב ָר ָעהְׁ ,שא ָֹלה  .ל וְ ַע ָּתהְּ ,כב ִֹאי ֶא ַ
תׂ-ש ָ
הֹור ְד ֶּתם ֶא ֵ
וְ ַׁשּורה ְבנַ ְפׁשֹו  .לא וְ ָהיָ הִּ ,כ ְראֹותֹו
אבי ,וְ ַהּנַ ַערֵ ,אינֶ ּנּו ִא ָּתנּו; וְ נַ ְפׁשֹוְ ,ק ָ
ִ
אבינּו,
יבת ַע ְב ְּדָך ִ
תׂ-ש ַ
הֹורידּו ֲע ָב ֶדיָך ֶא ֵ
י-אין ַהּנַ ַער--וָ ֵמת; וְ ִ
ִּכ ֵ
אבי ֵלאמֹר:
ת-הּנַ ַערֵ ,מ ִעם ִ
גֹוןׁ--שא ָֹלה  .לב ִּכי ַע ְב ְּדָך ָע ַרב ֶא ַ
ְ
ְּביָ
ל-הּיָ ִמים  .לג וְ ַע ָּתה ,יֵ ֶׁשב-
אבי ָּכ ַ
אתי ְל ִ
יאּנּו ֵא ֶליָך ,וְ ָח ָט ִ
ִאםֹ-לא ֲא ִב ֶ
ם-א ָחיו  .לד ִּכי-
ר--ע ֶבדַ ,לאדֹנִ י; וְ ַהּנַ ַער ,יַ ַעל ִע ֶ
ֶ
נָ א ַע ְב ְּדָך ַּת ַחת ַהּנַ ַע
ל-אבי ,וְ ַהּנַ ַער ֵאינֶ ּנּו ִא ִּתיֶּ :פן ֶא ְר ֶאה ָב ָרעֲ ,א ֶׁשר יִ ְמ ָצא
ִ
ֵאיְך ֶא ֱע ֶלה ֶא
ת-אבי.
ִ
ֶא
כשיוסף שומע את הנאום ,הוא מבין שגם על אחיו (לפחות על
יהודה) עבר שינוי בשנים שהוא היה במצרים .כשהוא מבין שיהודה
מתנהג כלפי בנימין בגישה של "שומר אחי" ,הוא יודע שאפשר
לחשוף את עצמו מול האחים ,כי הם כבר לא כפי שהם היו בעבר.

ערבות הדדית
הרבה שיעורים לחיים אפשר למצוא בספר בראשית; השנה ,אני
בוחר בשיעור הזה .אפשר להתחקות אחר המקורות הקדמונים של
התורה – חקר המקרא מציע שסיפור יוסף שייך לממלכה הצו
פונית ,והיסטוריונים אחדים מציעים שהתנ"ך הורכב בשלהי ימי
בית ראשון ,כדי לעודד קליטת פליטי הצפון לתוך ממלכת יהודה.
ההפטרה של פרשת ויגש מספר יחזקאל (לז  )15-28מדברת על
חזון הנביא ,המצווה להביא שני ענפים לפני העם ולאחד אותם
ביחד  -עץ יהודה ועץ ישראל:
תּ-בנֵ י יִ ְׂשו
ֹלק ַח ֶא ְ
ֹהָ-אמר ֲאדֹנָ י יְ הוִ הִ ,הּנֵ ה ֲאנִ י ֵ
ַ
יהםּ ,כ
" כא וְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

מעברים
חיינו מלאים במעברים .אנחנו עוברים מרחם אימנו לעולם הגדול,
אנחנו עוברים את שלבי ההתפתחות הראשוניים ומגלים את העולם
ואת גופינו במהלך השנים .עם זאת ,קיים הבדל משמעותי במעברים
הקיימים אצל הגבר ,לעומת אלו הקיימים אצל האישה .ככל הנראה,
המעברים אותם חווה האישה במהלך חייה הינם משמעותיים יותר
וההסתגלות להם קשה יותר .גוף האישה עובר יותר שינויים ,התאו
מות והתפתחויות ,מאשר עובר הגבר במהלך חייו.
לאחר כמה שנים ,הילדה הופכת למתבגרת ,גופה משתנה ,המערכת
ההורמונלית מעצבת את גופה מחדש ,ומכינה אותו לפוריות .בגיל
ההתבגרות קורים שינויים רבים ,חלקם גם כואבים וביניהם ,השינוי
העיקרי הוא התחלת מחזור הווסת .במחזור זה הרחם מתכונן לקבלת
הביצית המופרית בזרע והתפתחות התהליך המופלא מכל – יציו
רת חיים .בכדי לאפשר תנאים אופטימליים לתהליך רירית הרחם
מתחדשת בכל חודש; רירית הרחם נבנית ומתפרקת באופן מחזורי.
תהליך זה מתקיים בזכות מערך הורמונלי מדויק  -בלוטות בגוף
מפרישות הורמונים באופן מחזורי והן אלו שמובילות את התהליך.
אך בכך לא תמו המעברים .כאשר האישה מממשת את פוריותה
ומתחיל ההיריון ,השינויים הופכים להיות דרמטיים ומהירים יותר.
האישה חווה שינויים גופניים משמעותיים תוך תשעה חודשים
בלבד .לאחר מכן ,מגיעה הלידה והפיכתה לאמא ,גופה עבר שינוי
משמעותי ואצל רוב הנשים גם לא יחזור למה שהיה טרם ההיריון.
גם כאן יש מעבר גופני ונפשי לטובת תפקוד בתור אמא המגדלת את
צאצאיה ,אך גם עתה לא תמו המעברים.
במשך השנים האישה מתרגלת למחזוריות הווסת וההריונות והיא
הופכת לחלק ממנה ,אך כל אישה תגיע לגיל בו הטבע 'החליט'
שאין כבר צורך במחזוריות זו וכי 'אין צורך' לאישה להיות בגיל
הפוריות .המעבר הזה  -בין התקופה של הפוריות לתקופה ללא
פוריות  -נקרא גיל המעבר .מעבר זה הינו מעבר חשוב וילווה את
האישה שנים רבות.
בתקופת המעבר מתחילה ירידה הדרגתית בייצור והפרשת ההורו
מונים אסטרוגן ,פרוגסטרון וטסטוסטרון .כאמור ,הרחם הוא אחד
מהאיברים המושפעים מהורמונים אלו ,אך ישנם איברים רבים נוסו
פים בגוף ,בהם יש קולטנים להורמונים ובמיוחד לאסטרוגן .הירידה
בייצור והפרשת האסטרוגן הינה בעלת השפעה רבה על גוף האישה.
אמנם ,גיל המעבר איננו מצב של חולי ,אך בהחלט יכול לגרום
לפגיעה באיכות החיים ולהגדיל סיכון לתחלואה.
הפסקת הווסת נקראת בשם היווני 'מנו-פאוזה' .גיל המנופאוזה ביו
שראל נע בין  .48-49עקב העלייה בתוחלת החיים לגיל  84בממוצע
לנשים בעולם המערבי ,נוצר מצב בו האישה חיה כשליש מחייה
במצב של מנופאוזה – ללא ווסת וללא המערך ההורמונלי הכה
חשוב לגופה .העדר האסטרוגן גורם לשינויים גופניים ונפשיים לא
קלים.
איך ניתן לזהות שנכנסת לגיל המעבר או לתקופה טרום גיל המעבר
(פרי-מנופאוזה)?
עם הכניסה לתקופת הפרי-מנופאוזה מחזור הווסת ישתנה ,יהיה
ארוך יותר ולא סדיר .לעיתים קרובות זה יהיה הסימן לכך שמתחיל
המעבר.
תסמיני גיל המעבר רבים וניתן לחלק אותם לארבע קבוצות:
 .1גלי חום  -התסמין הנפוץ ואולי גם המטריד ביותר הוא גלי החום.
כ 80%-מהנשים יסבלו מגלי חום וכחצי מהן יסבלו מהם בתדירות
כה גבוהה ,עד כדי שיבוש חייהן .גל החום מתואר כהופעת אודם
פתאומי על פני עור הראש ,הצוואר והפנים ומלווה בחום רב ולו
עיתים גם בהזעה מסיבית .גל החום יכול להמשך בין כמה דקות
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ועד שעה .במרבית המקרים ,גלי החום מופיעים עם התחלת הירידה
בכמות ההורמונים ועד כשנה-שנתיים לאחר ההפסקה המוחלטת
בייצורם .באחוז קטן מהנשים גלי החום יכולים להמשך שנים רבות
יותר .כפי שאחת המטופלות תיארה בפני" :כאילו מכניסים את
הראש שלך לסאונה ,בצורה פתאומית ובניגוד לרצונך!"
 .2תחושות גופניות נוספות( :אלו תסמינים המופיעים גם במצבים
רפואיים רבים אחרים ולכן ,לרוב ,לא עושים את הקישור לגיל המו
עבר):
 כאבי שרירים ומפרקים תחושת מלאות וכאב בשדיים גזים ,כאבי בטן ותחושת נפיחות הפרעות נשימה ודפיקות לב עלייה בלחץ הדם הפרעות במערכת השתן וצריבה יובש נרתיקי עליה במשקל נשירת שיער ודלולו ,ציפורניים שבירות ,יובש בעור בעיות חניכיים ותחושת בעירה בלשון .3תחושות נפשיות ורגשיות:
 "פתיל קצר" ,רגישות יתר וחוסר סבלנות שינויי מצבי רוח והתקפי בכי הפרעת שינה התקפי דאגה וחרדה קושי בריכוז וירידה בהתמצאות מרחבית קשיי זיכרון עצב ודכאון עייפות קיצונית .4הפרעות בתפקוד מיני:
 ירידה בחשק מיני יובש ,עקצוץ וכאבים בנרתיק כאבים בזמן קיום יחסי מין קושי באורגזמה ירידה כללית בתפקוד מינייש שתי מטרות בכתיבת הטור הזה – האחת  -ובראש ובראשוו
נה עבור הנשים  -היא להפוך את השיח על הנושא לשיח פתוח
ולגיטימי .תופעת גיל המעבר קיימת ובועטת וככל הנראה איננה
מדוברת מספיק .על פי עבודת מחקר שנעשתה בנושא ,יתכן שהיא
אפילו מושתקת ממבוכה וחוסר מודעות לתסמינים הרבים והמגו
וונים .מדובר בעשור בו נשים נמצאות בתקופה מרכזית בחייהן,
אולי אפילו בשיאן .הן יכולות להסתובב עם תסמינים על רקע חוסר
הורמונאלי ,אך אינן מקשרות את מצבן לגיל המעבר .אם המצב אינו
מאובחן כתסמיני גיל המעבר הוא גם לא יטופל בהתאם וסביר להו
ניח שהסבל ימשיך .לצערי ,גם אנחנו ,הרופאים ,לא שואלים מספיק
ולא מספיק מקשרים את תסמיני המטופלות לגיל המעבר.
המטרה המשנית היא להעלות את המודעות לתופעה בקרב הגברים
 התמיכה מצד בני הזוג הגברים וההבנה כי מדובר בשינויים הורומונאלים הגורמים לתסמינים האלו חשובה מאוד ,במיוחד בהיבטים
הרגשיים ובהיבטי התפקוד המיני .נושאים אינטימיים אלו  -יתכן
ולא יועלו ולא ידוברו ,אך הינם מרכזיים ביותר בחיי בני הזוג
ומהווים מקור לתסכול רב וסבל.
לצורך השוואה ,האנגלים נמצאים צעד אחד קדימה  -בעוד שביו
שראל רק בשנים האחרונות יש שיח יותר ער על הנושא ,באנגליה

המשך בעמוד הבא

הודיע השבוע ערו ץ  4הבריטי על מהלך משמעותי של מדיניות מנ�ו
פאוזה לעובדות שלו  -נשים הסובלות מגלי חום ,חרדה ,עייפות
או תסמינים אחרים של גיל המעבר ,יזכו להסדרי עבודה גמישים,
ימי מחלה וסביבת עבודה שקטה .כמו כן ,תתקיים הסברה על גיל
המעבר לעובדים ולהנהלה.
איך ניתן לטפל בתסמיני מנופאוזה ולהקל עליהם?
עצם ההבנה שמדובר בתסמיני גיל המעבר ולא במחלה רצינית ,יכוו
לה לגרום להקלה והרגעה.
קיימים מספר גורמים המפחיתים את גלי החום :פעילות גופנית,
הפחתה בצריכת סוכרים ,ירידה במשקל והפסקת עישון.
כמו כן ,ישנם טיפולים תרופתיים שונים ,המוביל ביניהם הוא טיפול
הורמונאלי חליפי .HRT (Hormonal Replacement Therapy) -
טיפול זה אינו מתאים לכל אישה ,אך בהחלט יש לשקול אותו בהו
תייעצות עם רופא המשפחה או רופא הנשים ,כאשר קיימים סבל
או פגיעה באיכות החיים .בנוסף לכך ,יש גם טיפולים טבעיים וצו
מחיים.
טיפול במצב נפשי ורגשי – הטיפול במצבים אלו דומה להפרעה
במצב נפשי או רגשי שאינו חלק מגיל המעבר ,כמו טיפול פסיכוו
לוגי ונפשי ,אך הטיפול ההורמונלי החליפי עשוי גם הוא להועיל.
טיפול בתפקוד המיני – כאמור ,נושא זה אינו מדובר מספיק וקיימת
מבוכה סביבו .לעיתים קרובות יש ירידה בתדירות קיום יחסי המין
עקב ירידה באלסטיות וסיכוך הנרתיק ,וטיפול הורמונאלי מקומי
במשחה או ג'ל הורמונליים יכולים להיות משמעותיים ולשפר חלק
ניכר מהתסמינים האלו .יתכן שגם כאן יש לתחליפים ההורמונאו
ליים תפקיד טיפולי.
מעברים תמיד מעוררים אתגר והתמודדות ,אך ההבנה שזהו חלק
טבעי מגופך יכולה לסייע בהתמודדות זו.
אם את סובלת מהתסמינים שצוינו ,או מחלקם ,פני לרופא המשפחה
או רופאת הנשים ,בכדי לקבל הכוונה וטיפול מתאים.

המשך מעמוד 27
אתי
כּוׁ-שם; וְ ִק ַּב ְצ ִּתי א ָֹתם ִמ ָּס ִביב ,וְ ֵה ֵב ִ
ָ
ָר ֵאלִ ,מ ֵּבין ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ָה ְל
לַ-אד ָמ ָתם( " .שם.)21 ,
ְ
אֹותם ֶא
ָ
אבל אפשר ללמוד שיעור פשוט עוד יותר מההיסטוריה – על אף
השערוריות ,בסופו של דבר ,כולנו אחים ואחיות בני האדם ,ועליו
נו לשמור אחד על השני ,לחיות ביחד .שיעור פשוט ,לא רק לעם
ישראל ,אלא לכל בני האדם.

שלכן (וגם שלכם) ,אלעד ויזל

יטבתה

חג
חנוכה
שמח!
9ה1חל מ-

5.12.

פונדק יטבתה
מארח את "חומוס אליהו"
מוזמנים ליהנות מחווית חומוס חם,
המוגש עם פיתות טריות ומגוון תוספות

כל חמישי | 18:00-21:30
לפרטים054-9798491 :

החל מ ,5/12-ובכל יום חמישי ,בין  ,18:00-21:30תהיה עמדת חומוס אליהו אצלנו בפונדק (באזור של
השוקו בר).
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משולחנו של חנן /

נמרוד וילר  -עבודת מחקר לתואר שני באוניברסיטה העברית
ינאי שלומי  -מו"פ מדבר וים המלח
ד"ר חנן גינת – ראש המועצה האזורית חבל אילות ויו"ר רשות ניקוז ערבה

השפעת תכונות פני השטח על יחסי גשם-נגר
במדבר צחיח קיצון בתנאי גשם טבעיים
המאמר שלהלן מבוסס על תקציר עבודה לתואר שני של ערן מאירי שנעשתה באוניברסיטה העברית
בהנחייה שלי ושל פרופ' אהרון יאיר .ערן מתגורר כיום בקיבוץ לוטן
זכינו לגשם ראשון עם שיטפונות בנחלים פארן וציחור באמצע חודש
אוקטובר  .2019גשם המהווה פתיח ,כך אנחנו מקווים ,לעונה מעניינת
של נגר עילי (שיטפונות בנחלי הדרום) .אחד הרכיבים המעניינים בהו
בנת זרימה שיטפונית ,הוא השפעת תכונות פני השטח על יחסי גשם-
נגר במדבר צחיח קיצון .זה הנושא שנבחר למדור החודש.
בסובב צחיח-קיצון ,מדרונות ההרים  -החפים מכיסוי קרקע וצומח
 מתפקדים כתורמי הנגר העיקריים לאירועים שיטפוניים .מדרונותאלו הינם בעלי הטרוגניות רבה ועל כן התפתחות הנגר שונה ממדרון
למדרון ,וכן בחלקי המדרון השונים.
בערבה הדרומית ובשולי הבקע ,הוקמו  12חלקות לאיסוף נגר עילי,
אשר מוקמו על משטחי סלע ,קולוביום וטראסה האופייניים לאזור.
חלקות אלו אוספות נגר משטח בגודל  2.5-5מ"ר .שתי חלקות הוקמו
על שטח גדול פי ארבע מיתר החלקות  30.2-31.5 -מ"ר ,וזאת על מנת
לבחון את איבודי התמסורת המדרוניים כתוצאה מהגדלת שטח הניקוז.
תשע מהחלקות ממוקמות בפארק תמנע ,באגן הניקוז של נחל נחושתן,
על משטחי סלע וחומר מדרוני של גרניט ,אבן חול מתצורת שחורת
ועמודי שלמה ,דולומיט חולי מתצורת תמנע וטראסות נחל מתקופות
שונות .שלוש חלקות ממוקמות ב"שלוחת שחרות" ,סמוך לקיבוץ גרוו
פית ,על משטחי סלע וחומר מדרוני גירני ,מתצורת חצרה.
מחקר זה משלב נתוני גשם ונגר מאירועי גשם רבים ומגוונים ()21
במהלך שלוש עונות גשם( ( )2012-2015בערבה הדרומית ,ביחד עם נ�י
תוח של מגוון תכונות של פני השטח האופייניים לאזור ומיוצגים על-
ידי חלקות הנגר .נלמדו ההבדלים בתפוקת הנגר בין הגשמים השונים
באותן חלקות ,ובין החלקות השונות באותו אירוע גשם.
אפקטיביות הגשם ,היא אחוז הנגר העילי המתקבל מכלל הגשם שיורד.
בסך הכל ,אפקטיביות הגשם נעה בין אחוזים בודדים ל( 35%-ראו גרף
מצורף) .שאר המים שלא הופכים לנגר עילי מחלחלים אל תוך הסלעים
או לתוך הסחף בערוצים.
התוצאות מלמדות ,כי חלקות בעלות תשתית סלעית מייצרות כמות
נגר רבה יותר ,ובמספר רב יותר של אירועים ,מאשר חלקות בעלות
תשתית קלאסטית הבנוי מחלוקים וגרגרים (על חומר מדרוני ,או טראו
סת נחל).
באירועי גשם אשר יצרו זרימה בערוצים מסדר שני ומעלה באזור ,הבו
דלים אלו  -בין חלקות הסלע לחלקות הקלאסטיות  -מצטמצמים.
הקורלציה בעלת העוצמה המירבית מתקיימת בין עובי הגשם ,לתפוקת
הנגר ,ליחידת שטח בחלקות .קורלציה טובה יש גם בין עוצמת הגשם
המרבית שנמדדה בכל אירוע (לפרק זמן של עשר דקות) ובין אפקטיו
ביות הגשם בחלקות.
הקורלציה בעלת העוצמה המרבית בין תכונות פני השטח לנגר בחו
לקות ,מתקיימת בין חספוס פני השטח ,לאפקטיביות הגשם בחלקות.
בחלקות סלע ,קורלציה זו כיוונה שלילי (חספוס רב יותר=פחות נגר
עילי) ואילו בחלקות הקלאסטיות כיוונה חיובי (חספוס רב יותר=יותר
נגר עילי).
תכונות פני שטח אחרות שנבחנו (בחלקות הקלאסטיות בלבד) ,כגון:
שיפוע המדרון ,אחוז הכיסוי האבני ,האבניות בשכבה התת-אבנית וכן
התפלגות גרגר של החומר הדק  -הינן בעלות קורלציה נמוכה עד ביו
נונית לתפוקת הנגר בחלקות ,ולכן לא יכולות להסביר לבדן את השוו
נות בנגר בין החלקות.
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מחקר זה חשוב מאוד לטובת תכנון הידרולוגי הנדסי ,באמצעותו ניתן
לקבוע את התוכניות שמאפשרות בניה ופיתוח .יישומים אפשריים בעו
קבות מחקר זה יכולים להיות מיפוי של יחידות בעלות מקדמי נגר
שונים (המשתנים בהתאם לעובי הגשם ועוצמות הגשם החזויות) באגני
הניקוז של דרום הנגב והערבה ,על מנת לקבל תחזית ספיקות אפשרית
באגני ניקוז אלו ,בהתאם לאפקטיביות הגשם.
מחקר זה יכול להוות מחקר בסיס למחקר המשך על הנעשה במדרונות
באגני ניקוז קטנים ועל ההבדלים בתרומת הנגר המדרוני של מדרונות
שלמים ,בעלי תכונות פני שטח שונות.

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

כנס משתחררים ראשון בחבל אילות יצא לדרך!
השחרור מהצבא הוא ,לרוב,
הפעם הראשונה בה צעירים מוו
צאים את עצמם בלי מסגרת –
כבר לא בית ספר או צבא ,עוד
לא עבודה "רצינית" או לימודים
– וזו תקופה שיכולה להיות כיו
פית ומשחררת ,מפחידה ומבלו
בלת ,והכל בבת אחת.
להשאר באזור או לעבור למרכז?
לגור בבית או לשכור דירה? כמה
מענק שחרור מגיע לי? לעבוד
בשביל הכסף או במה שמעניין?
תואר אקדמי או לימודי מקצוע?
כמה כסף צריך לטיול? כמה
ללימודים? צריך לשלם לקופת
חולים? מה זה ארנונה?
לעתים ,צעירים מגלים מאוחר
מדי שלא ממשו חלק מהזכויות
שלהם ,שפספסו הזדמנויות
חשובות ,שבחרו מקצוע שלא
מתאים להם או שבזבזו כסף
שרצו לחסוך...
כדי לענות על השאלות האלה
ועוד הרבה אחרות ,התקיימה בתחילת דצמבר סדנה לחיילים שנו
מצאים חצי שנה לפני השחרור ועד שנה אחריו ,במסגרת תוכנית
'יתד' לתעסוקת צעירים ,שפועלת במחלקה לשירותים חברתיים

בשנה האחרונה ובשותפות עם
מחלקת צעירים במועצה.
איריס בר ,רכזת התוכנית ,מסו
פרת:
״הסדנה נותנת למשתחררים
מגוון כלים וידע לקראת האזו
רחות – זכויות חיילים משוחו
ררים ,עיבוד החוויה הצבאית,
התמודדות עם המעבר החד בין
צבא ומסגרת לחופש ,התנהלות
כלכלית נכונה ,בחירת מקצוע
לימודים ,התמודדות עם ניירת
ובירוקרטיה ועוד ועוד ....בקיו
צור – כל מה שרצינו לשאול
ולא ידענו שצריך .והכי טוב –
הכל בחינם ,כאן אצלנו בבית!״
הסדנה התקיימה ב,4-5.12-
ימים רביעי-חמישי ,במועצה,
והועברה על ידי מדריכים של
עמותת "מומנטום למשתחו
ררים" .ספרו לחיילים שלכם
בבית ,לשכנים ולכל מי שרלו
וונטי!

לפרטים על כנסים נוספים:
איריס בר ,רכזת תוכנית "מרחב תעסוקה" של תוכנית יתד,
בטל׳  052-3442303ובמייל irisb@eilot.org.il

צמח החודש

 /בני שלמון

דצמבר
כפתור החולות
בצפיה לגשמים שיגיעו.
צמח חד-שנתי שרוע הנפוץ בחולות  -כפי שמעיד
שם המין.
מין וסוג יחידים בישראל במשפחת הכפתורים,
הקרובה לוורדניים  -הפרי נראה ככפתור שאינו
נפתח :צידו התחתון שטוח ומונח על החול ,וציו
דו העליון עשיר בקוצים קשים ישרים וכפופים,
הננעצים גם בסוליות הנעליים הקשות ביותר...
כך הפרי מופץ בעזרת רגלי בעלי חיים הנעים על
החול.
בכל פרי מספר זרעים ,אך לאחר גשם נובטים רק
חלק מהם ,בדרך כלל  ,1-3והיתר ממתינים לגשם
טוב בשנים הבאות :כך נוהגים עוד צמחי מדבר
בסביבה בה הגשם וכמותו אינם ניתנים לחיזוי.

קצה המדבר | גיליון מס | 219 .נובמבר-דצמבר 31 2019

 32קצה המדבר | גיליון מס 219 .נובמבר-דצמבר 2019

