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המלון החדש בשחרות ,נכנס לרשימת 20
המלונות הטובים בעולם לשנת  ,2020של
"הטיימס"!

לעורכת יש הרבה מה להגיד .היא גם כותבת על עצמה בגוף שלישי וזה
תמיד מדאיג .מסתבר שהיא גם כותבת בחרוזים וזה די חריג .עד כאן
החלק החביב של ההגיג .מכאן זה כבר לא.
החודש האחרון לא היה קל לכוחותינו ,אז
קבלו ספוילר – זה הולך להיות די מדכא.
עכשיו תחליטו אם בא לכם להמשיך לקרוא.

זו היתה רק שאלה של זמן
כתושבת ההר ,אני חשה על בשרי את סגירת
שדה-דב .כביש  ,40שגם בימי חמישי ושבת
נהנה  -עד לא מזמן  -מתנועה דלילה ,יחא
סית ,הפך סואן בימים בהם התיירים נוהרים
לאילת וממנה .כמה סואן? ישנם ימי חמישי
בהם עלי להמתין דקות ארוכות בצומת ,עד
שאוכל לפנות מכביש הגישה של הקיבוץ –
לכבי ש  .40מדובר במתמטיקה פשוטה ,ש�א
פילו דיסקלקולית כמוני יודעת לחשב :יותר
מכוניות  +הנהג הישראלי = תאונה.
הדרך מצומת שיזפון ועד לצומת קטורה
רצופה עיקולים ,חלקם חדים ,אבל לא הנהג
הישראלי יירתע – רגל על דוושת הגז וכמה
שהסיבוב יותר חד ,כך הנהיגה פרועה יותר.
מדי יום אני נוסעת בכביש הזה ,ומקווה שמא
עבר לעיקול הבא לא אפגוש חזיתית את מר
"אני יודע לקחת סיבובים במהירות גבוהה",
שרכבו ,כמובן וכצפוי ,סטה לנתיבי.
כך שזו היתה רק שאלה של זמן ,וביום חמיא
שי  ,19.12 ,התנגשות חזיתית בין שני ר�כ
בים ,ממש מתחת לקיבוץ נווה-חריף ,גבתה
את חייהם של שני אנשים ופצעה עוד ארא
בעה .שני הקורבנות נשרפו בתוך רכבם .זוג

"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 :דניאל בורשטיין ,חנן
גינת ,דובי הלמן ,אלעד ויזל ,רונית
זילברשטיין ,שרי ניצן ,בת-שבע צפריר,
בני שלמון ,ליטל שמואלי ,הדס שפירא
שער :דורון ניסים
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התאונה על כביש  ,40ליד נווה חריף .צילום :ארגון זק״א

שהיה בדרכו לנופש באילת.
הכביש נחסם לשעות ארוכות ואני ,שהייתי
באילת ,חזרתי מכביש  ,12החביב עליי
בדרך כלל ,בנהיגה שגבתה ממני הרבה לחץ
ושרירים תפוסים ,שכן כל התנועה שהיתה
בדרכה דרומה מצומת ציחור לאילת ,הופנא
תה בצומת שיזפון – לכביש  .12החושך ירד
זה מכבר ,כביש  12היפהפה באור יום ,סובל
מאפס ראות עם רדת הערב ,נתיב אחד לכל
כיוון ,עיקולים חדים במיוחד וביום חמיא
שי ה ,19.12-גם מעשרות רבות של רכבים
ובהם נהגים מתוסכלים ,שנוסף לכל ,אינם
מכירים את הכביש .לא שאני חושבת שזה
היה משנה יותר מדי.
גם בסטטיסטיקה אני לא משהו ,אבל ברור
לי שסטטיסטית ,לנו – תושבי ההר סיכויים
גבוהים במיוחד להיפגע בקטע הכביש הזה.
אני מאד לא נהנית להיות נביאת זעם ,אבל
הכתובת על הכביש ובפעם הבאה ,אולי אלה
יהיו אנחנו ,או אתם ,או השכנים ,ברכב השא
רוף בצד הכביש.
דקות הנסיעה הנוספות של כביש ,40
שהוצדקו על ידי נוף מנצח ויותר מכך –
תנועה דלילה ,איבדו את הצדקתן וכביש
 90כחלופה הוא ....ובכן ,כביש  .90תענוג
אמיתי לסיים את הירידות של הר עיט לצוא
מת קטורה המשודרג ומיד להתחיל בנסיעה
על הכביש המורחב .ומה עם כל הדרך משם
צפונה?

דבר העורכת
אז יש לנו בעיה .לנו ,החיים כאן ,לצידי הכבישים המהווים את
הדרך לאילת בשביל אלפי נהגים מדי סופשבוע ,חג וחופשה .נכון,
אנחנו לא בדיוק האנשים שייצאו לכבישים במחאה סוערת .המחאות
שלנו מאד מנומסות ואם כבר נחסום כביש ,אז זה יהיה לסירוגין
ואנחנו נרגיש מאד לא נעים אחר כך.
נכון לעכשיו ,נותר רק דבר אחד לעשותו – לנהוג מאד (מאד מאד
מאד) בזהירות .דווקא בגלל שאנחנו מכירים כל עיקול ויודעים איזה
קטע דרך בעייתי יותר .אנחנו ניסע לאט יותר ,בטוח יותר ונהיה
ערניים יותר ומרוכזים יותר .והנייד? בצד!

פייק ניוז – מסתבר שזו לא המצאה של ביבי
למעלה מארבעים שנות כתיבה מאחוריי (כן ,אני מחשיבה את החא
משירים של כיתה ב' ככתיבה) ,אבל מעולם ,גם בעידן התקשורת
המקוונת והפרוצה ,לא כתבו משהו בשמי .והנה ,דווקא בחבל אילות
המתורבת והשקט ,חוויתי לראשונה את התופעה שזכתה לשם הכללי
"פייק ניוז" ,מה שבימים עברו נקרא "ברווז עיתונאי" ובלשון אחרת
– חדשות כזב ,דיסאינפורמציה .בעוד שבעבר הרחוק היתה הזכות
המפוקפקת הזו שמורה לעיתונאים ואנשי תקשורת ,הרי שהיום כל
מי שיש לו מקלדת יכול להפיץ מידע .אמת בפרסום? זה לחלשים.
ביום רביעי ,18.12 ,קיבלתי מייל מוזר מחבר קיבוץ קטורה ,המבקש
לדעת מדוע פורסמה ההתנצלות מטעם העיתון ובעיקר מה הצורך
"בפסקה השנייה בה יש התנצלות על מאורעות שאירעו לפני 72
שנים" .נו ,לכי תזכרי מה עשית לפני  72שנים.

בעוד שבעבר הרחוק היתה הזכות המפוקפקת הזו
שמורה לעיתונאים ואנשי תקשורת ,הרי שהיום
כל מי שיש לו מקלדת יכול להפיץ מידע .אמת
בפרסום? זה לחלשים.

אין גאולה
כשחברת הכנסת גאולה כהן לא הסכימה עם מהלך שעשתה מפלגא
תה (הליכוד) ,היא פרשה ממנה.
כשהיא לא האמינה שצריך לפנות את סיני ,היא הנהיגה את המחאה
נגד הפינוי ונסעה לשם.
כשהיא קיבלה שיחת טלפון תמוהה במקצת ,באחד האמשים ,לפני
 20שנה ,בקיץ  ,1999מבחורה נלהבת שניסתה להסביר לה למה היא
מטרידה אותה ,היא הקשיבה בסבלנות ולבסוף אמרה לי" :חביבתי,
זה נשמע מאד מעניין וחשוב ,אבל מאז שיצחק נרצח ,ביום שהיה
אחד השחורים בחיי ,אני לא מגיעה לכיכר .אני לא מרגישה רצויה
שם".
והימים ,ימי "כל הדתיים וכל הימניים אשמים ברצח" ,כך שהבנתי
לליבה ,אבל לא ויתרתי.
זה דרש עוד כמה שיחות ,ולבסוף היא השתכנעה.
בערב ט' באב תשנ"ט ,כשהיא כבר בת  ,73בצום ,הגיעה גאולה כהן
לכיכר רבין ,לאירוע ראשון מסוגו ,וישבה לשיחה עם איילת נחמיאס
הצעירה ,מול קהל מועט ,אך קשוב (שעם השנים הפך לקהל של
מאות ואלפים).
לא זוכרת מה הניע אותי לבקש מהשתיים הללו לשבת יחדיו ,אולי
העובדה ששתיהן מאד אהבו את יצחק רבין ,אולי הישירות והיושר
שאפיינו (ועדיין מאפיינים את איילת תבדל"א) ,אבל ככה זה היה.
עם תום האירוע ,גאולה ניגשה אליי ואמרה בהתרגשות" :חביבתי,
אני מאד מודה לך על ששכנעת אותי לבוא לכאן .אני שוב מרגישה
רצויה".
ועל אף שדעתה המדינית היתה רחוקה ממני ,מי יתנני עוד כמה
גאולה כהן בכנסת של הימים האלה .עוד הרבה.

שלכם ,גל נקדימון

לבקשתי ,שלח לי הקטורתי צילום של המודעה המדוברת ,שכללה
את לוגו העיתון והזדהות כמערכת העיתון .והנה ,לראשונה בחיי,
נחשפתי ל"פייק ניוז" ואני חייבת לומר לכם – זו הרגשה איומה.
כתיבה ,בשבילי ,היא הרבה מעבר למשלח יד .היא מי ומה שאני.
ובא מאן דהוא ועושה בשלי כבשלו .וזאת ,מעבר להיבטים המשפא
טיים של שימוש בלוגו העיתון ,הפצת מידע שקרי ושימוש בזהות
של מישהו אחר.
לאחר ששככו חמתי ועלבוני ,הבנתי כי הפגיעה אינה רק בי – היא
במועצה האזורית חבל אילות ,שכן אני עובדת המועצה ונציגה
שלה .הפרסום המדובר אינו רק בשמי ,אלא בשם המועצה והעומדים
בראשה ,שאפשר היה להניח כי אישרו את הכתוב.
בהמשך הערב התברר כי גם ביטבתה נתלתה מודעה ברוח דומה ,אך
עם טקסט שונה וקינחה במשפט שהניח את דעתי ואף בידח אותה
– כותב המודעה הלין על כך שלעתים מתפרסמים בעיתון האזורי
"פרסומים שאינם חתומים בשם כותבם" .גם מודעה זו לא היתה
חתומה ...וכך גיליתי שבדיחה טובה משככת כל כעס.
נשמתי עמוק ,התייעצתי עם חנן גינת וצוות התקשורת (הכולל את
זהר רוטבליט ,מנהלת הדיגיטל של המועצה ,נורית גורן ,מנהלת
ארכיון המועצה ושרון ארובס ,המרכז את הצוות) ודבר ראשון ,ולמא
ען הסר ספק מלב קוראי המודעות הללו ,הפצנו הבהרה בקרב התוא
שבים ,שמטרתה ליידע כי המודעות אינן מטעמי ,או מטעם העיתון,
או המועצה.
אז מה המטרה של הקטע הזה?
א .להבהיר כי – במידה ונתקלתם במודעות הללו ,אך לא נחשפתם
להבהרה שהופצה – לא בנו האשם.
ב .אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים.
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מהמתרחש בחבל
העדות המקומית של דורון

אז איפה אתם בשישי בצהרים?

דורון נסים – לעד משלנו ,גם אם לא מחזיק בתעודת תושב החבל,
תמיד היה צלם בחסד .כישרונו המופלא בא לידי ביטוי בעיתון הזה
לא פעם .גם החודש מופיעה תמונה שצילם ,בשער העיתון ,אבל
הפעם מדובר בתמונה מתוך הסדרה הזוכה בקטגוריית טבע וסביבה,
בתחרות הנחשבת "עדות מקומית" ,שהתקיימה בפעם ה :17-נוף
בראשיתי ,בשילוב התערבות אנושית־ביטחונית .הרי אילת והערבה,
ינואר  – 2010פברואר .2019
תמונותיו של דורון נבחרו מתוך למעלה מ –  6,000תמונות שהוגשו
לתחרות ,על ידי קרוב ל –  400צלמים.

בכל יום שישי מתקיים בקיבוץ אילות שוק איכרים .מהרגע הראשון,
הפך השוק לאירוע רב משתתפים ומהנה.
המבקרים בשוק האיכרים יוכלו למצוא פירות וירקות היישר מהא
חקלאים ,ואוהבי התמרים יוכלו לבחור בין תמרי מג'הול של קיא
בוץ אילות לבין תמרי דקל נור של קיבוץ אליפז .המעדיפים תוצרת
אורגנית ייהנו מהמגוון הרחב של קיבוץ נאות-סמדר המציע שמן
זית ,זיתים ,גבינות ,ריבות ,תמרים ,יינות ועוד .חובבי הבירה יוכא
לו לרכוש בירת בוטיק של המותג"  "BEERצינות" המיוצרת בק�י
בוץ קטורה ומגיעה בטעמים מפתיעים בהשראת הערבה ,כמו "קול
מג'הול"" ,תמנע"" ,טל המדבר" ועוד ,וחובבי המתוק יוכלו ליהנות
מטעמים משובחים של גלידת יטבתה או קפה ומאפה .מי שמתגעגע
לטעמים של הבית יוכל להתענג על "סנדוויץ' של שישי" מבית
מסעדת כפות תמרים ,ולרכוש אוכל מוכן ַ
לש ָּבת ביריד האוכל המוא
כן הגדול ביותר באילת ובערבה .במקום מתחם ישיבה על הדשא
באווירה פסטורלית ומזמינה ,המשדרג את חווית הקנייה בשוק למא
קום בילוי של שישי בבוקר.
הפרויקט הוקם ביוזמת אנשי התיירות של קיבוץ אילות ובתמיא
כת החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות וכחלק מ-
 WINTER SUN FESTIVALהמתקיים באילת.
שוק האיכרים מתקיים ברחבה החיצונית של כפות תמרים קיא
בוץ אילות ,בכל יום שישי בין השעות  ,8:00-14:00עד לתאריך
ה.27/3/2020-

מצילומיו של דורון ניסים שזכו בתחרות

מכל הטוב בשוק אילות

גל נקדימון

ליטל שמואלי

כדאי לדעת!

אילוסטרציה
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מערכת החינוך בחבל אילות משקיעה מחשבה ומאמצים רבים בפיתוח והפעלה של
שירותים ,מערכות ותוכניות למניעת נשירה של תלמידים ושילובם מחדש של אלה
שכבר נשרו.
קציני הביקור הסדיר פועלים בבית הספר בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי ,תוך
איתור מוקדם ,ככל האפשר ,של תלמידים בסכנת נשירה.
קציני ביקור סדיר פועלים כנציגים  -הן של משרד החינוך במחלקה לביקור סדיר
ומניעת נשירה והן של מחלקת החינוך במועצה האזורית חבל אילות.
איך פונים אלינו? מתקשרים ופונים ישירות לקציני ביקור סדיר ,מדור טיפול הפרט
ומניעת נשירה מועצה אזורית חבל אילות08-6355850 | 08-6355739 :
אפשר לקבוע פגישות בתיאום מראש עם :קב"ס זאב נאמן  -גן חובה – ו׳,
 ,054-9799299MeeKabas@eilot.org.il
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מהמתרחש בחבל
אתגרי המחר הגיעו כבר בחודש שעבר
יום החקלאות השלישי התקיים בחודש
שעבר תחת הכותרת "אתגרי המחר" ,ונא
פתח בסיור מרתק בנאות-סמדר ,שלאחא
ריו הוסעו המשתתפים למועצה ,לארוחת
צהרים ולחלק המרכזי של היום – חלוקת
מלגות קרן ג'יג'י והרצאות.
האירוע – שהופק על ידי המו"פ החקא
לאי בהנהלת עזרא רבינס  -נפתח עם
האנסמבל הקולי "רנות" בניהולו המוא
זיקלי של גדעון אפרתי ,שהנעימו לנוכא
חים ב"קולות השדה" ו"הורה היאחזות",
בליווי אנימציה שהוכנה במיוחד לשיר.
כמה נכבדים פקדו את האירוע ,ביניהם
זאב מילר ,מנכל י"קא ישראל ,דני גיגי,
מנהל מחוז דרום של הקרן הקיימת ליא
שראל ,ונושאת הדגל של תחום הסביבה
על ענפיו השונים ,הלא היא חברת הכנסת
מיקי חיימוביץ'.
קרן ג׳יג׳י ,הוקמה בשנת  2017על ידי עמיעד לפידות
משפחתה של ג'יג'י ,בשיתוף מו"פ ערבה דרומית ומועצה אזורית
חבל אילות ,והושקה בדצמבר  ,2017במלאת שנתיים לפטירתה של
ג'יג'י.
מרג'ורי סטרום ,שהיתה מוכרת לכולנו כג'יג'י ,היתה מחוברת לחקא
לאות עוד מימי ילדותה בארצות הברית וכאשר עלתה לארץ ,בשנת
 ,1987הגיעה היישר מניו-ג'רזי ,לקיבוץ לוטן .כעבור עשר שנים,
כשהיא כבר נשואה לעופר ,עברה לקיבוץ לוטן והחלה לעבוד ברפת.

מאז עסקה תמיד בתחומים שהיו קשורים
– ישירות ובעקיפין – לחקלאות – עבדה
במרכז מדע ים המלח והערבה ,בערדום,
בריכוז נתוני רפתות האזור ,ניהול המו"פ
החקלאי ,ותוך כדי הכל גם הספיקה לעשות
תואר שני ב – איך לא – כלכלה חקלאית.
בזמן הקצר שניהלה את המו"פ החקלאי,
עבודה שהתמידה בה ממש עד לרגע האחא
רון ,הספיקה ג'יג'י להשאיר חותם משמעוא
תי ,תוכניות עבודה והרבה געגועים.
במלגות זכו :צחור אדלר-אגמון ,מקיבוץ
יטבתה ,נדב סולווי ,מקיבוץ קטורה ,נעמה
רותם ,מקיבוץ גרופית ויובל שאול ,מקיבוץ
נאות סמדר.
החלק העיוני של הכנס כולל שתי הרצאות
מרתקות של עמיעד לפידות ,שהסביר לנו
שקיימות זה פשוט ,ושל ד"ר דורית אדלר,
ששנה בשאלה – איך משנים את מעגל הקסמים של מזון ,בריאות,
שינוי אקלים וביטחון תזונתי.
כרגיל – היה מעניין ,מעשיר ועל אף המעמד הרשמי משהו ,המשפא
חתיות של חבל אילות נשמרה והורגשה היטב – גם בדבריו של ראש
המועצה חנן גינת וגם בקרב הקהל.

גל נקדימון

הנוסע ה !1,000,000
לאחר תשעה חודשי פעילות בלבד  ,עבר ביום ראשון29.12.19 ,
(נר אחרון של חנוכה) ,בנמל התעופה הבינלאומי "רמון אילת" הנוא
סע ה.1,000,000-
הנוסע ה 1,000,000-הוא תייר שהגיע לאילת בטיסת לופטהנזה
מפרנקפורט  -יעקוב פייסטהאואר ובת זוגו הגב גרנראט אן כריסא
טין .השניים שמחו מאד לקבלת הפנים החגיגית ולאחריה גם נהנו
מסיור מיוחד באילת.
קבלת הפנים לנוסע בר המזל ,נערכה במעמד מנהל נמל התעופה
רמון אילת מר חנן מוסקוביץ ,רשות שדות התעופה ,מר פיני שני
ממשרד התיירות ,ניקולא קומרל מנהל תחנה קבוצת לופטהנזה
בישראל ובכירים נוספים.
משרד התיירות פועל בשנים האחרונות לשיווק המותג של אילת
והמדבר כיעד לתיירות אקטיבית לאירופאים בחורף .פעולות
השיווק כוללות ,קמפיינים באונליין וברשתות החברתיות ,תוכן
שיווקי ,אירוח עיתונאים ,משפיענים ומובילי דעת קהל וקידום מכר
ביחד עם סיטונאים בחו"ל.
מעל  1,050טיסות בינלאומיות תעבורנה בנמל התעופה "רמון"
בעונת החורף הקרובה וכ 350,000-נוסעים בטיסות בינלאומיות!
עונת החורף החם ב"רמון" צפויה לכלול נתח שוק ש ל  45ט�י
סות בינלאומיות שבועיות מיעדים מאירופה של חברות התעופה:
"פינאייר" מהלסינקי" ,לופטהנזה" מפרנקפורט גרמניה עם טיסות
המשך ליעדים בצפון אמריקה ,טיסות של "אירופה אירפוסט "מפא
ריז צרפת ,של חברת "טרנסאוויה" צרפת מאורלי ,חברת "אורל
אייר" ממוסקבה ומלנינגראד ,חברת "רוסיה" ממוסקבה" ,וויז

אייר" מוורשה -פולין  ,מבוקארשט-רומניה ,מריגה -מוילנה ,מבוא
דאפשט -הונגריה ,מוינה -אוסטריה ,ומסופיה -בבולגריה  ,חברת
"טראנסאוויה" הולנד מאמסטרדם ,וחברת "רייאן אייר" מברלין
גרמניה ,מוורשה -פולין ,מפראג -צכיה ,מקראקוב -פולין ,מבראטיסלבה ,מבודאפשט -הונגריה ,מקובנה ,ומברגמו באיטליה ,וחברת
"פודיבה"  .ברמון מעל  80תנועות מטוסים מסחריים יומיות.
רבים מהתיירים הללו צפויים לבקר בחבל אילות – לטייל בשבילים,
לבקר באתרים השונים ולהתארח ביישובים.

רונית זילברשטיין

צילום :אודי פורטל לרשות שדות התעופה
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 /גל נקדימון

שנת  2020פרצה לחיינו עם שינוי מהפכני בתחבורה הציבורית בחבל אילות ,שינוי שהוא גם מבורך וגם צפוי,
אבל ידרוש הסתגלות ממושכת ובשלבים .להלן מורה נבוכים ונבוכות ,תשובות לשאלות ונסיעה טובה

הרכבים החדשים של התחבורה הציבורית בחבל אילות

בשלב הראשון של מהפכת התחבורה הציבורית בחבל אילות ,קו
 20המיתולוגי יצא לפנסיה .בשלב השני ,הוא הוחלף בארבעה(!)
קווים חדשים .השלב השלישי יגיע בעוד כמה חודשים ,עם כניסתה
של מערכת טכנולוגית מתקדמת ,שתאפשר הזמנת נסיעות ,שימוש
ברב-קו ,במקום בכרטיסיות וגם תגלה לנו איפה נמצא האוטובוס
ומתי יגיע אלינו.
זה זמן רב שתושבי חבל אילות מלינים ,בצדק ,על קשיי התחבורה
הציבורית באזור ,על מיעוט הנסיעות ,על אורכן ועל השעות הבא
עייתיות .צירוף של כמה גורמים ובעיקר אנשים ,הוא זה שיאפשר
את המהלך שהיה מחויב המציאות ,אך מורכב מאד – כלכלית ,רגוא
לטורית ולוגיסטית.

"מתוך ההיכרות הזו עם השטח ,ומה שעלה מהסקר
שביצעה המועצה בנושא ,בקרב התושבים ,ידענו
להגדיר את הדרוש מבחינת תחבורה ציבורית
ולשדרג את המערך בהתאם למה שכבר קיים ,מה
שנדרש ומה בר-ביצוע ,במגבלות התקציב"
כמו כל ישראלים טובים ,גם הנוסעים לא הכזיבו וימים ספורים
מהשקת הקווים החדשים ,כבר הגיעו התלונות והשאלות .ליקטא
תי מבחר מרחבי החבל והבאתי לפני מנהל מחלקת התחבורה ,אסף
יצחק ,שענה ,הסביר והניח את הדעת (שלי ,לפחות) ,לפי שעה.
"אנחנו נמצאים בתקופת פיילוט; בהרצה  -אנחנו למדים מהביא
קורת ,ומקבלים אותה כביקורת בונה .אנחנו למדים מכל ההעא
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רות והתלונות ,מרכזים את כל הפניות ,ואחת לכמה זמן ,במהלך
הפיילוט ,נקיים דיון מסודר ונבדוק מה אפשר לשפר ולשנות ,על
מנת שהתחבורה הציבורית תשרת טוב יותר את התושבים".
מבלי להיכנס עדיין לפרטי הקווים החדשים ,די ברור שמעבר מקו
ארכאי ואיטי (מאד מאד איטי ומאד מאד ארוך ,)...לארבעה מהירים
ויעילים יותר – הוא שיפור .ואתה בכל זאת אומר שהביקורת היתה
צפויה?...
"כשמתחילים מהלך חדש ,צפוי שתהיה ביקורת ושיהיו שאלות ,כי
בסופו של דבר ,אנחנו אמורים לתת מענה לרוב התושבים ולא לתוא
שב זה או אחר ".הוא אומר בהיגיון" .אוטובוס אמור לתת מענה
לציבור ,ליישובים ולא לאדם בודד ,מבית מסוים ,בנסיעה פרטית.
זו המשמעות של תחבורה ציבורית ,אבל עדיין ,האדם האחד מצפה
לקבל מענה לצרכים הספציפיים שלו ,באופן מסוים ,וכשהוא לא
מקבל אותם באופן הזה – הוא לא מרוצה".
לפני כשנה וחצי פורסמה ב"קצה המדבר" כתבה נרחבת על התוכ־
ניות לשדרוג התח"צ ,שאמור היה לצאת לפועל כמה חודשים לאחר
פרסום הכתבה .למה העיכוב ומה מהמתוכנן אכן יצא ויוצא לפועל?
"הפרויקט נדחה מספר פעמים בגלל תהליך רגולטרי ממושך .אנא
חנו לא עובדים לבד ,אלא תחת משרד התחבורה ובהתאם להנחיות
ולתקנות שהוא מגדיר וכמובן – אנחנו תלויים בתקציבים ממשרדי
האוצר והתחבורה ,שמסייעים למהלך הזה .כל מה שתכננו ,אכן
קורה ,ולמעלה מכך ,כי הוספנו את ק ו  26לנמה"ת ,שלא היה ב�ת
כנון המקורי".

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם
כיום כבר יש תח"צ שנותנת מענה לכל יישובי הערבה וגם ליישובי
ההר ,בגיבוי הקווים של אגד ומטרופולין; אז למה צריך לבצע כזו
מהפכה בהרגלי הנסיעה של תושבי חבל אילות?
מכמה סיבות – א .מה שהיה ,עבד ,אבל לא נתן מענה מושלם,
ובעיקר  -זמן הנסיעה בקו היה מאד ארוך .ב .בשביל לתת מענה
ליישובים המרוחקים ,יחסית ,מכבישים  40 ,90ו .12-ו-ג .על מנת
לאפשר קשר בין היישובים עצמם ובין היישובים לעיר אילת ,החל
משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה המאוחרות".
למדתם מאזורים אחרים ,שעברו תהליך דומה?
"כן – ממועצה אזורית רמת הגולן ומחברות פרטיות".
לא רק על הנוסעים להסתגל למציאות החדשה ,אלא גם – ובעיקר
– אנשי אגף התחבורה ובראשם הנהגים .יחד עם רכבים חדשים,
מגיעים גם שעות עבודה נוספות ,הסכמי שכר חדשים ,קווים חדשים
ותחנות חדשות ללמוד .בנוסף ,החל מרגע הפעלת הקווים החדא
שים ,ישנה הפרדה בין סוגי ההסעות – התלמידים והציבוריות ,ולמי
שהתרגלו "לתפוס טרמפ" עם הסעות התלמידים ,צורם מעט הדבר
בתחילה ,אבל ההיגיון מנצח .למעשה ,נסיעה "ציבורית" כשגרה,
בהסעת תלמיד ,אינה מקובלת באזור אחר בארץ ,גם לא באזורים
הדומים לשלנו מבחינת פריסת יישובים.

אוטובוס שעולה כמו בית
אסף ,מה משמעות השינוי מבחינת האגף והנהגים?
"הנהגים יצטרכו לעבוד יותר שעות ,אבל אנחנו מקפידים על תקנות
הבטיחות כלשונן ,ולא חורגים ממספר השעות המותרות לנהיגה.
על פי תקנה  168של משרד התחבורה  -נהג לא ינהג יותר מ – 12
שעות ביום ,במהלכן הוא מחויב למנוחה של חצי שעה ,כל ארבע
שעות .אנחנו מחויבים לתת לנהג שבע שעות מנוחה לפני תחילת
יום עבודה ,כדי להבטיח שלא יעלה על ההגה כשהוא עייף.
כחלק מהמהלך ,נרכש מבנה חדש לנהגים ,שהוצב במתחם הקיים.
במבנה יש חדר מנוחה ,מטבחון ,מקלחת ושירותים ,ומערכת מדיה
שבעתיד גם תציג מידע על המסלולים ועל ההזמנות (באגף התחא
בורה).
על מנת לאייש את כל הקווים והרכבים ,במסגרת הנחיות הבטיחות,
קלטנו חמישה נהגים חדשים ובקרוב יצטרפו עוד שלושה .זה תהליך
שלוקח זמן ,כי קשה מאד לאתר נהגים איכותיים ואנחנו לא מתפשא
רים ,מכיוון שנושא הבטיחות הוא נר לרגלינו.
מבחינת הקשר בין האגף למועצה  -האגף נשאר כפוף למועצה
ומוגדר כיחידה כלכלית בפני עצמה (ולכן גם היה צורך בהסכמי
שכר חדשים מול הנהגים) .הנהגים נשארו עובדי המועצה והמועצה
האזורית חבל אילות היא היחידה שמפעילה תח"צ באמצעות עובדי
מועצה ולא באמצעות קבלן חיצוני.
כל המהלך הזה – מהתכנון ועד הביצוע – לא היה מתאפשר בלי
הדחיפה והעבודה של חנן גינת והדס שפירא ואנחנו חייבים להם
הרבה תודה על ההצלחה".
אילו שינוים וחידושים התבצעו בשטח?
"נרכשו  11כלי-רכב חדשים –  9אוטובוסים ושני מיניבוסים .אלו
רכבים חדישים – עם טכנולוגיה מתקדמת ,אמינות תחזוקתית גבוהה
יותר ,אמצעי כרטוס ותקשורת ,ו-ויי-פיי .האוטובוסים מרווחים; יש
 51-53כיסאות בכל אחד מהם (לעומת  55באוטובוסים אחרים שלא
בחרנו) .חשוב לדעת שלא התפשרנו על בטיחות ונוחות – כל אוטוא
בוס כזה עולה יותר ממיליון  ;₪אנחנו מסיעים אנשים באוטובוס
שעולה כמו בית...
הותקנו ברכבים מכשירי קשר חדשניים ,שמאפשרים תקשורת בין
הנהגים והאגף ובין הנהגים לבין עצמם ,בכל נקודה בארץ .בנוא
סף ,אנחנו מתכננים להקים מערכת תקשורת שתאפשר זרימת מידע
באופן אוטומטי מהאוטובוסים לאגף ומהאגף למשרד התחבורה
(זאת ,לפי דרישת המשרד)".
לפי מה נקבעו הקווים  -התדירות שלהם ,זמני הנסיעות והתחנות?
"הקווים והתדירות נקבעו בתיאום עם משרד התחבורה ובהתאם

לצרכים של התושבים .את הצרכים הללו הגדרנו בהתאם לכל המיא
דע שיש לנו מהפעלת קו  – 20חוגים ,הסעות בית-ספר ,הזמנות
שאטלים וכו' .מתוך ההיכרות הזו עם השטח ,ומה שעלה מהסקר
שביצעה המועצה בנושא ,בקרב התושבים ,ידענו להגדיר את הדרוש
מבחינת תחבורה ציבורית ולשדרג את המערך בהתאם למה שכבר
קיים ,מה שנדרש ומה בר-ביצוע ,במגבלות התקציב".
מבחינתכם – מה המטרה העיקרית של המהלך?
"יש לנו שתי מטרות עיקריות  -שזמן הנסיעה יקוצר משמעוא
תית  -מאילת ליישובים ומהיישובים לאילת .ושתהיה נסיעה נוחה
באוטובוסים חדישים .כבר עכשיו היום אני רואה את ההבדלים והם
משמעותיים ביותר .צפינו שזה לא יהיה פשוט לתושבים ,אבל ברגע
שהעבודה תיכנס לשגרה ,גם התושבים יסתגלו למערכת החדשה
וייהנו ממנה".
הזכרת "טכנולוגיה מתקדמת" .במה מדובר?
"אנחנו בעצם מיישרים קו עם שאר הארץ ונתחיל לעבוד עם כרא
טיסי 'רב-קו'  -לא יהיו יותר כרטיסיות ,והתשלום לנסיעה יתבא
צע באמצעות טלפון נייד ,מזומן ,ו'רב-קו' אישי ,או אנונימי .מי
שעדיין אינו מחזיק בכרטיס 'רב-קו' ,יוכל להנפיק אותו במחלקת
התחבורה .בכרטיס יוגדר מעמד הנוסע – ילד ,סטודנט ,מבוגר ,נכה
– כל מי שזכאי להנחה על פי החלטות משרד האוצר והתחבורה.
את הכרטיס אפשר יהיה לטעון באמצעות האפליקציה של 'רב-קו',
באינטרנט ,באמצעות מכונה שתוצב באזור המועצה ובכל הדרכים
המקובלות בארץ כולה.

"האגף נשאר תחת המועצה ומוגדר כיחידה
כלכלית בפני עצמה (ולכן גם היה צורך בהסכמי
שכר חדשים מול הנהגים) .הנהגים נשארו עובדי
המועצה והמועצה האזורית חבל אילות היא
היחידה שמפעילה תח"צ באמצעות עובדי מועצה
ולא באמצעות קבלן חיצוני"
מה יעלה בגורלן של כרטיסיות שנותרו בהן נסיעות ,לאחר תחילת
השימוש ב"רב-קו"?
"כל מי שרכש כרטיסיות עד ההפעלה ,יזוכה על החלק היחסי שלא
נעשה בו שימוש".
חידוש משמעותי נוסף הוא אפליקציה ייעודית שצפויה להתחיל
לפעול בעוד כמה חודשים .האפליקציה תאפשר מעקב אחר כל
אוטובוס – מתי יצא לדרך ,היכן נמצא בכל רגע נתון ומתי צפוי
להגיע לכל תחנה .באמצעות האפליקציה גם ניתן יהיה לבצע הזמא
נות לקוים שנכנסים ליישובים רק לפי הזמנה.

למה כך ולא אחרת?
הגיע הזמן לשאלות מהקהל ,שחלקן ,אגב ,תהיות שעלו גם בי:
למה הקווים החדשים לא נכנסים לנמה"ת רמון במהלך היום?
"יש לכך כמה סיבות ,חלקן בשליטתנו וחלקן לא  -פעלנו מול
משרד התחבורה ,כדי לאפשר שירות תחבורתי ליישובים שמצפון
לרמון וליישובי ההר ופתרנו את זה ,זמנית ,באמצעות קו מטרופוא
לין שמשרד התחבורה אישר ( 340ממצפה-רמון ,שנכנס ליישובים
ארבע פעמים ביום ומגיע עד לטרמינל וחזור באותה הדרך) ,ובנוסף,
קו  26החדש ,שנותן מענה לטסים בטיסות הראשונות של הבוקר
ונכנס גם הוא עד הטרמינל.
הנקודה השנייה היא ,שאחת המטרות העיקריות של המהלך כולו,
היא לקצר את זמן הנסיעה .אם האוטובוס יצטרך להיכנס לנמה"ת,
המשמעות היא תוספת של -כ 20-דקות ,וזה יפגע מאד במטרת ק�י
צור משך הנסיעה .נכון לעכשיו ,הצלחנו לתת מענה חלקי לטסים.
בהמשך ,נבחן את כל הצרכים הנוגעים לנמל התעופה וייתכן שנרא
חיב את קו  ,26בהתאם לכניסה ליישובים לפי הזמנה.

המשך בעמוד הבא
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כבר עכשיו אנו מתחילים להפיק לקחים וליישם אותם .כך ,למדנו איך מזמינים את האוטובוס (עד שאפשר יהיה לעשות זאת באמצעות
שקו  26יוצא מוקדם מדי ואנו נפעל לדחות את שעת היציאה ,כך האפליקציה)?
שהטסים יגיעו במועד נוח לרמון ולא זמן רב מדי לפני הטיסה".
"יש קו טלפון ייעודי ,שמספרו מופיע באתר של המועצה (וגם בהא
למה רוב הקווים להר הם רק לפי הזמנה ולא קבועים?
משך הכתבה .ג.נ) .רויטל ,המזכירה הטכנית של האגף ,נותנת מענה
מה
וממנו,
להר
"הגענו למסקנה שנכון להיום יש מיעוט נוסעים
לפניות".
מגיע
פעמים
הרבה
שלא מצדיק כניסה קבועה לכל יישוב ויישוב.
למה מחליפים אוטובוסים ביטבתה?
כזה
גם
–
בחבל
יישוב
אוטובוס לתחנה – ואין אף נוסע .כניסה לכל
״כשחשבנו איך לתכנן את זמני הנסיעה ,חילקנו את התחבורה לשא
שיושב על הכביש – גוזלת זמן שבא על חשבון הנוסעים .אגב ,לצא לושה קוים עיקריים – קו  ,23מהיר שיוצא מיהל ,דרך היישובים
ערי ,גם אם נוסעים מזמינים אוטובוס ,הם לא תמיד טורחים להגיע .הצפוניים – לוטן ,קטורה ,גרופית ויטבתה – מגיע למסוף במועצה
תארי לך מצב שבו נהג נוסע כל הדרך ליישוב עקב הזמנה והנוסע ומשם ממשיך ישירות לאילת .הקו הזה מסונכרן עם קו  22ו ,24-כך
לא נמצא שם ,כי שכח לבטל ...גם זה קרה.״
שהנוסעים לא יכולים להחמיץ אותו – ואז יש שירות מהיר ,אקספא
רס ,מיטבתה עד לאילת.״
"נרכשו  11כלי-רכב חדשים –  9אוטובוסים ושני האוטובוס הראשון יוצא בשעה  6:10בבוקר והאחרון יוצא בשעה
מיניבוסים .אלו רכבים חדישים – עם טכנולוגיה  21:20מאילת ובשעה  21:00מיהל .למה לא להוציא קו מאוחר יותר
מתקדמת ,אמינות תחזוקתית גבוהה יותר ,אמצעי מאילת ,לטובת מי שרוצים לבלות בערב בעיר?
"משרד התחבורה לא מאשר להוציא קווים עם מיעוט נוסעים ונכון
כרטוס ותקשורת ,ו-ויי-פיי"
להיום ,זה המצב בשעות המאוחרות של הלילה".
״יש לנו קו שנותן מענה ליישובי ההר לפי הזמנה ,שמונה פעמים האם יהיה ,כפי שדובר בעבר ,אוטובוס שייכנס עד לפארק תמנע?
"בימים אלה עובדים על הקמת תחנה מוסדרת בכניסה לפארק .עם
ביום ובנוסף ישנו הקו של מטרופולין ,ארבע פעמים ביום.
שירות למי
בעוד יטבתה
כשלושה חודשים ,קואילת 22ייתן יהל
בתקופת הפיילוט אנחנו בוחנים את הצרכים ,בודקים את מספר סיום העבודות,אילת
יהל
לפארק אילת
אילת
הנוסעים שעולים בכל יישוב ואם צריך לשנות ולהתאים – נעשה שרוצים להגיעיטבתה
וממנו".
המתבקש).
ימים(סליחה על משחק
ימיםיצא לדרך
ובכן ...האוטובוס
ימים המליםימים
זאת בעתיד.״
רגע לפני סיום,א׳-ה׳
א׳-ה׳ שצפויה
א׳-ה׳ ההרצה -
א׳-ה׳שעם תום תקופת
אסף מדגיש
למה ליהל יש קו קבוע ולהר לא?
קווי ערבה בדרך שלך
חודשים ,על מנת שאפשר יהיה לאסוף כמה שיותר
כמה
להימשך
הוא
אוטובוס,
קו
להגדרת
התחבורה
"אחד הקריטריונים של משרד
06:30
06:30
06:10
07:00
יגובש לוח
ועוד
קוים
בין
סנכרון
נוסעים,
צרכי
מדויקים,
נתונים
מה
קבוע,
באופן
נוסעים,
יותר
הרבה
מספר נוסעים  -ליהל יש
07:20
08:00
09:50
08:30
ליישוב".
קבוע
שמצדיק קו שמגיע באופן
בחבל.
התקשורת
אמצעי
בכל
ויפורסם
הסופי
הזמנים
09:30
10:00
12:20
10:30
11:50
12:30
14:00
13:05
13:40
14:20
15:20
14:50
15:00
16:15
17:20
16:45
אילת
יטבתה
יהל
אילת
17:00
17:50
19:20
18:20
יהל
אילת
אילת
יטבתה
19:00
19:30
21:20
יטבתה
אילת  20:30יהל
אילת
21:00
21:00
ימים
ימים
ימים
ימים
יהל
אילת
אילת
יטבתה
א׳-ה׳
א׳-ה׳
א׳-ה׳ א׳-ה׳
קווי ערבה בדרך שלך
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13:05
15:00יטבתה

שחרות
יטבתה
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שחרות
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 10:30ימים
 13:05א׳-ה׳
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2424
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06:10
09:40
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17:35
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09:50
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07:00
08:30
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12:30
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16:15
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א׳-ה׳ 17:50
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יום ו׳

יום ו׳

ימים
א׳-ה׳
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 08:30התעופה רמון
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07:20
09:30
11:50
09:50
13:40

10:40
13:1008:30
14:5510:40
16:1013:10
14:55
יום ו׳ ימים יום ו׳
 18:10יום ו׳
16:10
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20:1018:10
06:30
08:00
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06:10
09:40
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08:30
10:40
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א׳-ה׳

05:40

23

26

יהל

תחבורה ציבורית
בחבל אילות
המערך החדש

נאות סמדר
נווה חריף
לוטן

קווי ערבה בדרך שלך

קטורה
גרופית

עובדה
ביה״ס
מעלה שחרות

המסוף
המרכזי

שחרות

תחבורה ציבורית
בחבל אילות

המערך החדש

יטבתה

סמר
אליפז
פארק תמנע
נמל
תעופה
רמון
באר אורה

 22יטבתה  -אילת
 23יהל  -אילת
 24שחרות  -יטבתה
 26נאות סמדר  -רמון

אילות
אילת
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פעילה

 /גל נקדימון

איריס דניאלי עזבה את התפקיד הנחשק של מנהלת התיירות האזורית ,כדי לעבור לתפקיד נחשק לא פחות,
אבל תובעני הרבה יותר – מנהלת החברה הכלכלית .האשה הראשונה בתפקיד מסבירה למה המגדר לא רלוונטי
ולמה עזבה תפקיד שאהבה

עם חלק מהמשפחה :תהל (אשתו של רז) ,חזי ,רז וזיו

כמו כל מתבגרת נורמאלית ,גם איריס דניאלי העדיפה את תנועת
הנוער על בית הספר  -אחרי שנדדה ברחבי הארץ ,בעקבות שירות
הקבע של האבא ,התמקמה משפחתה בפתח-תקוה של תחילת שנות
השבעים ואיריס הילדה בת העשר ,לערך ,התמקמה בקן של השומר
הצעיר" .הייתי מאד פעילה ,רוב הזמן גם על חשבון בית-הספר"...
היא מתוודה .זה לא מנע ממנה ללמוד בתיכון במגמת מתמטיקה
ופיזיקה ,כשתוך כדי הכנה לבגרות של חמש יחידות בכל מקצוע,
היא הדריכה בקן ובלטה בפעילות התנועה בכלל .ההמשך המתבקש
היה לגרעין נח"ל ,שהיה מיועד בהתחלה לקיבוץ בצפון הארץ ,אבל
איריס ניצבה בפני התנועה בשם הגרעין והודיעה שהם רוצים להקים
קיבוץ בערבה וכך נולד גרעין "פז" – הגרעין השני לקיבוץ אליפז.
למה דווקא לערבה?
"באחד הטיולים של התנועה באזור ,בכיתה י"א-י"ב ,הבנתי שכאן
אני רוצה לחיות – זה האקלים שאני רוצה ,זה הנוף שאני רוצה לראות
בבוקר וחוץ מזה ,כי השיער היה חלק כל הזמן"...
בצבא ,יצאה איריס לקצונה – בתקופה בה נשלחו חיילי הנח"ל "לאא
חוזים" כלומר למסלול פיקודי ישר מהגרעין ,וכך קרה שרק לאחר
שהשתחררה בתום שירות כמ"מ ומ"פ ,הגיעה לראשונה לקיבוץ
אליפז הצעיר ,שהיה אז בקושי בן שנה .עוד לא הספיקה לפשוט את
המדים וכבר הודיע לה מרכז המשק דאז – אבי גרפונקל – שהיא
מחליפה אותו .באותם ימים ראשונים פגשה איריס את חזי ,בן "קוצן"
 הגרעין הראשון לאליפז ולימים בעלה."אחרי תקופה שחזי ואני היינו זוג ,בא אלינו ניתאי שכנר ז"ל (נהרג
כמה שנים לאחר מכן בתאונת דרכים) ,שהיה אחד המובילים במשק,
ואמר לנו שכבר מזמן לא היה בקיבוץ אירוע חברתי ,קהילתי ,שכולם
מתגייסים להפקתו והוא מבקש שנתחתן ,על מנת שיתקיים אירוע
כזה ...אז הסכמנו .ניתאי פתח יומן ,קבע תאריך וזו היתה החתוא
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נה הראשונה באליפז .הבן הבכור שלנו ,רז ,הוא הילד הראשון של
הקיבוץ".
בשנת  1993החליטו איריס וחזי לעזוב את אליפז וכבר כמעט היו
בדרכם צפונה עם שני ילדים – רז ויואב ,אבל הלל גורדין  -שהיה
אז מזכיר יטבתה  -שכנע שאפשר לעזוב ,אבל לא את הערבה וכך
עברה המשפחה צפונה ,אבל לא יותר מדי רחוק  -לקיבוץ יטבתה.

כשאיריס רוצה גלידה ואופניים
ביטבתה ,עבדה איריס במטבח הקיבוץ ,לאחר מכן ניהלה אותו ומשם
עברה לניהול המזנון .עם הזמן הצטרפה למשפחה זיו הקטנה ,ואחרי
עוד קצת זמן ,איריס השלימה תואר ראשון בכלכלה וניהול באונ'
הפתוחה ואת כל הקורסים לתואר השני במנהל עסקים ,וגם עברה
קורס גזברים וקורס דירקטורים .את האנרגיות והידע החדש הפנתה
לטובת פיתוח המזנון.

"ראיתי מישהו שמייצר גלידה ואמרתי שגם
אני רוצה .הלכתי לשוק הפשפשים ,ומצאתי
איש נחמד שמכר לי שתי מכונות לייצור גלידה.
בשלב הבא ,נסענו לאיטליה ללמוד לייצר גלידה,
הלכנו וריגלנו בגלידריות בתל-אביב ,יצרנו את
המתכונים שלנו וזאת היתה ההתחלה"
"המזנון תמיד היה ידוע ומוכר ,אבל לא גדול במיוחד .בתחילת שנות
ה 2,000-החלטנו לפתח ולהרחיב  -השקענו הרבה כסף והפכנו אותו
למקום פרנסה לכ– 45איש .באחד הימים כשנסעתי לתל-אביב,
ראיתי מישהו שמייצר גלידה ואמרתי שגם אני רוצה .הלכתי לשוק
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במפגש תיירני חבל אילות

הפשפשים ,ומצאתי איש נחמד שמכר לי שתי מכונות לייצור גלידה.
בשלב הבא ,נסענו לאיטליה ללמוד לייצר גלידה ,הלכנו וריגלנו בגא
לידריות בתל-אביב ,יצרנו את המתכונים שלנו וזאת היתה ההתחלה.
אחרי שאני למדתי לייצר את הגלידה ,למדו חברים נוספים ,והשאר
היסטוריה.
יום אחד ניגש אליי ג'ורג' קורטי (חבר יטבתה) והראה לי אופניים
לפעוטות שהביא לבן שלו מהונגריה וכך נדלקנו על הבייבי-בייק,
התחלנו למכור אותם במזנון ונולדה מסורת חדשה בחבל .אין כמעט
פעוט שלא רכב על הבייבי-בייק בשלב כזה או אחר של הילדות שלו
באזור".
אחרי שנים רבות בהן התבקשה איריס ,לרתום את יכולותיה לטוא
בת הכלל – בצבא לקצונה ,באליפז לריכוז משק ,ביטבתה לניהול
מטבח ואז לניהול מזנון  -היא שוב התבקשה להוביל יוזמה חדשה
מטעם הקיבוץ ולגדל את קקטוס ההודיה ,לטובת הפקת תוספי תזונה
המסייעים לדיכוי תיאבון (וייתכן שגם טיפול בכבד שומני)" .מצד
אחד" ,היא אומרת" ,זה היה מרתק – לבנות עסק חדש לחלוטין ,של
מוצר חדש לחלוטין .מצד שני ,הפרויקט לא התקדם בקצב הרצוי,
היו הרבה מכשולים רגולאטורים והוחלט להקפיא את המיזם".
השנים חולפות ,שלושת הילדים גדלים ,עוברים ללמוד במרכז  -רז
לומד לדוקטורט בחקלאות וביוטכנולוגיה ,יואב סיים מדעי המחשב
בטכניון ,זיו לומדת עיצוב אופנה ואיריס מודה שהמרחק משלושא
תם לא קל .בזמנה הפנוי היא מנגנת על חליל צד ("בגיל  40נתתי
לעצמי מתנה והתחלתי ללמוד עם דני קורנברג ז"ל ,כל יום שני בין
 ,13:30-15:30במשך כ 15-שנה") ,רוכבת על אופניים ,גולשת על
סאפ ובמקום לפנק את הילדים שנמצאים בצפון ,מפנקת את כלבת
הלברדור  -זואי.
בתחילת שנת  2017הוציאה המועצה האזורית מכרז לתפקיד מנהל/ת
תיירות אזורי/ת ואיריס החליטה לגשת למכרז ולעשות משהו מחוץ
לקיבוץ ,זכתה ובמר ץ  2017נכנסה לתפקיד מנהלת התיירות האז�ו
רית.
"התיירות היתה קרובה לליבי מאז שעבדתי במזנון יטבתה ויזמות
תמיד היתה אחת התכונות שלי ,כך שמאד שמחתי לקבל את התפקיד
ושמחתי שיש במועצה ראש פתוח להבין שתיירות יכולה להיות מנוע
צמיחה כלכלי ומרכזי לחבל אילות וגם לקבל את האנרגיות שלי".
מה הדבר הראשון שעשית כשנכנסת לתפקיד?
"התפקיד שלי היה פיתוח ושיווק התיירות בחבל אילות – היה לי
ניסיון עשיר ומוצלח בפיתוח תחומים שונים ,אז הייתי צריכה ללמוד
את נושא השיווק והחלטתי שאלמד תוך כדי תנועה .ישבתי לכתוב
את תוכנית האב לפיתוח התיירות בחבל ,ולשם כך גם הייתי צריכה
ללמוד מה היה פה פעם .רציתי לכתוב תוכנית שתהיה ברת ביצוע,
לגייס את המועצה ואת התיירנים לנושא ,ולגייס את משרד התיירות,
משרד החקלאות ,קק"ל ,רשות שמורות הטבע והגנים כדי לסייע
בתקציבים או בכל אמצעי אחר ,כדי לממש את התוכנית.
וכך ,כתבתי את תוכנית האב לתיירות שהגיעה לשיתוף הציבור,
לשולחן המועצה ולאישור המליאה וזה אחד הדברים שאני הכי גאה

בהם" .
מאיפה הרעיון לשיתוף ציבור?
"אני חושבת שכשאת מתכננת משהו שנוגע לעתיד התושבים ,הם
צריכים לדעת על זה ,וכמה שיותר .שיתוף ציבור היא הדרך שלי
לומר להם – בואו תשמעו .בשבילי ,יש בזה משהו אחר ,כשאת יושא
בת עם האנשים והם יכולים לשאול אותך שאלות ורואים את כל
החומר פתוח ומוצג לפניהם .אנשים צריכים לדעת מה מתכננים פה,
שלא פתאום יקום משהו חדש מתחת לאף".
יש היענות למפגשי שיתוף הציבור הללו?
"לשמחתי ,מגיעים הרבה תושבים ובעלי תפקידים לשיתופי ציבור,
במיוחד כשמדובר בנושאים שרגישים לאנשים שחיים פה ,כמו נושא
התיירות".

"ישבתי לכתוב את תוכנית האב לפיתוח התיירות
בחבל ,ולשם כך גם הייתי צריכה ללמוד מה היה
פה פעם .רציתי לכתוב תוכנית שתהיה ברת
ביצוע ,לגייס את המועצה ואת התיירנים לנושא"
אילו מיזמים ותוכניות קידמת במסגרת התפקיד?
"אני יודעת להוציא לפועל רעיונות טובים שמגיעים אליי – למשל,
טיולי היום באזור ,לתיירים מאילת ,נולדו בעקבות רעיון של ענת
שאול מנאות-סמדר ,שהציעה להוציא שאטל קבוע מאילת עד
לנאות-סמדר .לקחנו את הרעיון הזה ויצרנו את הטיול שיוצא מאילת
פעמיים בשבוע ,עובר בקניון האדום ,בחולות כסוי ,פונדק נאות-
סמדר ,סיור בקיבוץ עצמו ,א.צהרים וסיור בקטורה וקינוח בגלידה
יטבתה ,במזנון .מטרת הטיול היומי היא להביא לחבל אילות תיירים
שלנים באילת ולהראות להם שיש במקומות האלה תיירות מרתקת.
פרויקט נוסף שהובלתי ,הוא בניית תוכנית לפארק אופניים באזור,
בגיבוי מלא של גיא מרקמן ,שהיה מנכ"ל החברה הכלכלית.
עוד בתיירות – כמעט בכל חודש יש הפקה של אירוע סופשבוע ,בכל
פעם עם תוכן אחר ,מ"צלילי השקט" בנאות סמדר בהפקה של הקיא
בוץ ועד "מציגים ערבה" של תיאטרון אלעד ,בהפקה חלקית ,הובלה
ותמיכה של התיירות".
את חושבת שצריך להיות מלון בתמנע?
"כן .היום בחבל אילות יש  240חדרים ברמות שונות ,בתפוסה מאד
גבוהה .תיירות מדברית היא דבר מתפתח ותמנע כעוגן תיירותי
בחבל אילות צריך להמשיך ולהתפתח ואין דבר יותר חזק מזה שבן-
אדם ישן במדבר ,בכל רמה שהיא ויכול לחוות את המדבר בשיאו.
החוויה שונה לחלוטין ,אם אתה ישן במלון באילת.
סוף סוף יש מיקום למלון ,ליד המבואה הדרומית ,גם אזור האגם מוא
סכם לפיתוח כלכלי-תיירותי והכוונה להקים שם 'קמפינג משולב',
שזו הגדרה של משרד התיירות לקמפינג ברמות אירוח שונות".
מה דעתך על המלון החדש בשחרות – האם הוא נכון לחבל אילות?
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המשך מעמוד קודם
"אני חושבת שזה אחד המלונות הכי
יפים ברמה בינלאומית ואני מניחה
שמי שיגיע למלון גם ייצא ממנו ,יסייר
בסביבה ,יבקר בעוד מקומות ,אתרים
תיירותיים ואטרקציות ונותני שירות
כמו מדריכים ,גי'פאים ,מקומות הסא
עדה ועוד – יראו מזה פרנסה.
כשהקימו במצפה רמון את 'בראשית',
היו הרבה דיונים (ועד היום יש) בשאא
לה אם זה יעשה טוב ליישוב ולאזור.
מה שבטוח ,זה שקמו סביב הפרויקט
זה הרבה בתי הארחה ,צימרים ומלונות
והוא תרם לתנופה משמעותית בתיירות
של מצפה רמון".

דרך חדשה בערבה
בשלב הזה של הראיון ,אני מציינת בפני
איריס שהיא מדברת בהתלהבות רבה
ובהנאה אמיתית על כל מה שעשתה
במסגרת תפקיד מנהלת התיירות האזוא
רית ,מה שמביא אותי לשאול  -למה ,בפרידה מגיא מרקמן:עומר אמרמוזה ,איריס ,רותי מנדליי ,גיא מרקמן ואדם סעידה
בעצם ,עזבת את התפקיד?
מיה באזור ,שעושה דפנה פיינגולד".
"מאד נהניתי ויש עוד הרבה מה לעשות ,והייתי ממשיכה ,אבל כשא
במקביל לכניסתה לתפקיד מנכ"לית החברה הכלכלית ,איריס מעא
גיא מרקמן הודיע שהוא עוזב ,ולאחר הרבה מחשבה ,הבנתי שבתא
בירה חפיפה למחליפתה בתיירות – ליטל שמואלי ,מקיבוץ אילות
פקיד מנכ"לית החברה הכלכלית אני יכולה להמשיך לפתח ולקדם
וממשיכה לשדר עסקים כרגיל ,כלומר  25שעות עבודה ביממה .יום
את התיירות אפילו יותר ,ובכלל ,לפתח את הכלכלה באזור ,שזה
אחד הצצתי למשרדה החדש ,לשאול מתי היא עוברת במזכירות יטא
תפקידה של החברה הכלכלית".
בתה (אתם יודעים ,הקיבוץ שמעבר לכביש) ,ואם תוכל לשים משהו
את מרגישה שאת מגיעה מוכנה?
בתא דואר .איריס הרימה את ראשה מהדפים שהחזיקה ,חשבה רגע
"הוכחתי את עצמי בתפקידי בתיירות ,שמחתי מאד לקבל את התא
ואמרה – "לא נראה לי שאגיע לקיבוץ ביומיים הקרובים"...
מיכה של מרכזי המשקים ,בהחלטה שלי לגשת למכרז ועוד יותר
שמחתי שזכיתי במכרז .כן ,אני בהחלט מגיעה מוכנה לתפקיד".
את האשה הראשונה בתפקיד החשוב הזה (הקודמים היו גיא מרקמן,
דובי גודלמן ,אמנון שמעוני וינון ניר ,שהקים את החברה הכלכלית).
מה המשמעות מבחינתך?
"מבחינתי ,אין לזה משמעות מיוחדת  -מגיל עשרים וקצת אני בתפא
קידי ניהול וברוב במקרים ,האשה היחידה בחדר מלא גברים .מבחיא
נת תפקידים בכירים במועצה – יש כאן רוב נשי מובהק ולזכותו של
חנן ייאמר שהוא מקדם אנשים בסולם התפקידים ,בלי קשר למגדר,
אלא כחלק מהמדיניות שלו".
יש לך כבר תוכניות לפעילות החברה הכלכלית?
"קשה מאד להגיד עכשיו ,כי אני רק כמה דקות בתפקיד וצריך
לבחון כל דבר; בשנתיים-שלוש האחרונות השקיעה החברה הרבה
מאד בתיירות ובוודאי שצריך להמשיך ולפתח את התחום ,למצוא
פרויקטים חדשים ,להיות קשובה ולפתוח את הראש לעוד דברים.
כיום החברה מקדמת את פארק האופניים ,את אפשרויות הלינה בתא
מנע ,קמפינג משולב ליד האגם ויש עוד כל מיני רעיונות על השוא
לחן בתחומים אחרים שצריך לבחון אותם ,בתחום האנרגיה והחשמל
סולארי ,למשל".

"מבחינת תפקידים בכירים במועצה – יש כאן רוב
נשי מובהק ולזכותו של חנן ייאמר שהוא מקדם
אנשים בסולם התפקידים ,בלי קשר למגדר ,אלא
כחלק מהמדיניות שלו"
אילו גופים ומחלקות נמצאים כיום תחת החברה הכלכלית?
"אתר נימרה ,פארק תמנע ,מחלקת פרויקטים – שאמונה על ביצוע
הפרויקטים של חכ"א ושל המועצה .ההאב ,תחום תיירות ,פעילות
השת"פ אזורי ,שאחראית עליה רינה קדם וריכוז מדע מחקר ואקדא
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הבו לנו מים

 /גל נקדימון

ישבתי לשיחה עם מנכ"לית "ניהול ואחזקות ערדום" (לשעבר "ערדום מפעלים אזוריים חבל אילות") – עדית
גרפונקל ,הקשבתי ,כתבתי ,למדתי השכלתי ולטובת מי שלא בטוחים ,כמוני ,במה העניין ,הוכנה הכתבה הזו;
כי מסתבר שהעניין חשוב .מאד.

סביר שכל אחת ואחד מאיתנו נתקלו ,בהזדמנות כזו או אחרת,
ב"ערדום" ,אבל למעט אלה שענייניהם נוגעים לחברה ,לא רבים
יודעים מה בדיוק היא עושה ,מה היקף התחומים בהם היא עוסקת
ומי עומדת בראשה.
עדית גרפונקל הגיעה לחבל אילות בגרעין הראשון לאליפז – גרעין
"קוצן" ,שם הכירה את אבי ,שכבר שהה בקיבוץ שלושה חודשים
כש"ש .במהלך עשר השנים בהן גרו השניים באליפז ,הם התחא
תנו והביאו לעולם את בנם הבכור .עדית למדה מתמטיקה ומדעי
המחשב באוניברסיטת באר-שבע ,אבל מספרת שתמיד התעניינה
גם בעסקים וכלכלה ואכן ,כיהנה כגזברית אליפז ולאחר סיום הליא
מודים החלה לעבוד ביחידת המחשב בערדום .בשנת  1993עברה
המשפחה לקיבוץ יטבתה ,שם הם חיים עד היום.

"בשביל שלאישה תהיה קריירה ניהולית ,צריך
להיות מוסכם שיש שוויון בחלוקת המטלות בבית
ולשמחתי ,זה היה ועודנו מובן מאליו אצלנו; אני
יודעת שזה לא כך בכל בית"
עדית השתלבה במחלבה ובשנת  ,1997עם חתימת ההסכם החשוב
בין המחלבה לשטראוס ,החלה לעבוד כמנהלת הכספים של המחא
לבה .כתשע שנים לאחר מכן ,קיבלה את ההצעה המכובדת לתפא
קיד מנהלת כספים בשטראוס מחלבות ,תפקיד אותו מילאה שלוש
וחצי שנים" .במסגרת העבודה שהיתי רוב הזמן בצפון ,מה שהיה
מאד אתגרי ,כי חמישה ימים בשבוע לא הייתי בבית ".היא נזכרת,
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ומוסיפה" :זה לא היה מתאפשר בלי תמיכה בלתי מסויגת של אבי
ושל המשפחה! בכלל ,בשביל שלאישה תהיה קריירה ניהולית ,צריך
להיות מוסכם שיש שוויון בחלוקת המטלות בבית ולשמחתי ,זה היה
ועודנו מובן מאליו אצלנו; אני יודעת שזה לא כך בכל בית".
עדית חזרה לעבוד בקיבוץ ,הפעם כמרכזת המשק ,ולאחר חמש שנים
החליטה שהיא מעוניינת להיבחר לתפקיד מנהלת ערדום (בעלי החא
ברה בוחרים את המנהל/ת) .בשנ ת  2015היא נבחרה לתפקיד המב�ו
קש והחליפה את דובי קדישאי ומאז היא בכיסא המנכ"לית .בנוסף,
באוגוסט האחרון התמנתה ליו"ר הדקלאים – ארגון השיווק הגדול
בארץ לתמרים ,הנמצא בבעלות ערדום ושאן ,וכך הגענו לימינו אנו.

סולידית וסולידרית
באתר של "ניהול ואחזקות ערדום" ,נאמר שמדובר ב"אגודת הגג ,בה
פועלות כל החברות וכל הענפים השונים ממגוון פעילויות ערדום".
לבקשתי ,עדית מרחיבה" :האגודה שותפה בתאגידים של הקיבוא
צים ,כמו אגודת המים ,בית אריזה לתמרים ,המו"פ החקלאי ,ערדום
תקשוב ואגודת השום .ערדום עצמה גם נותנת שירותים לקיבוצים
בחבל כמו מימון ,ייצוג מול גורמים בתחום החקלאות ,הקרקעות,
המים ,אמצעי הייצור ומכסות החלב .יש גם מחלקת שיווק ,מחלקת
הובלות (כל ההובלות של משקי הנגב מרוכזות דרכנו) וגם הובלת
תוצרת חקלאית.
החברה שייכת לעשרת הקיבוצים ,בחלקים שווים ,אבל לא כל הקיא
בוצים שותפים בכל חברות הבת .חברת האם מרכזת את כל הפעיא
לות החקלאית המשותפת של הקיבוצים ,ונותנת שירותים ותמיכה
לחקלאות הלא משותפת.

מה זה אומר  -להיות מנכ"לית ערדום?
"אני המנכ"לית של החברה ויו"ר של החברות הבנות ,ולחלק מהא
תחומים וחברות הבת יש מנהלים .אני ,ביחד עם המנכ"ל של כל
חברה ,מנהלת את ישיבות מועצת המנהלים של כל חברה בנפרד.
בחברת האם של ערדום ,יש בערך שש ישיבות בשנה ובחברות הבת
זה משתנה – ארבע בשנה במו"פ ,שש בתמרים ,שתיים בתקשוב וכן
הלאה .לישיבה כזו מגיעים גם הבעלים של החברה".
איך נוצר המבנה הנוכחי של ערדום?
"חברת ערדום היתה פעם 'ערדום מפעלים' (וכללה בעיקר את בית
האריזה לתמרים) והיו בה מחלקות כמו מחשב ,מים ועוד .בשלב
מסוים ,המשקים החליטו שנכון יותר לתאגד את הפעילויות בצוא
רה נפרדת ,כדי שכל אחד יוכל לקחת חלק רק במה שהוא רוצה,
וכדי שלא יהיה מצב שאם אתה חבר בערדום ,אז באופן אוטומטי
אתה גם חבר בכל התחומים .תהליך ההפרדה התבצע בין השנים
.2005-2006״
למה קיבוצים רצו לצאת משותפויות מסוימות?
"יש לכך כל מיני סיבות – למשל ,בערדום תמרים אילות לא שותפה,
משם שיש לה בית אריזה משל עצמה בקיבוץ .באגודת השום היו
חברים ,בהתחלה ,כל המשקים ,אבל המשקים שלא מגדלים שום,
יצאו מהשותפות אחרי תקופה ונשארו שלושה קיבוצים .כדי להיכנס
לערדום תקשוב ,היה צריך להשקיע ולא כל המשקים ראו ברכה
בהשקעה שכזו ולכן לא נכנסו; בנוסף ,לא לכל המשקים היו שם עוא
בדים .בגדול ,זה נקבע לפי האינטרסים והרלוונטיות של המשקים".
מה נדרש ממך כדי למלא תפקיד מורכב כל כך?
"ידע והבנה בתחומי החקלאות באזור ,הבנה עסקית ,תקשורת טובה
עם מרכזי המשקים (שהם הפרטנרים שלי ,בעצם) ,יכולת לתקשר
עם כל הגופים החיצוניים ,שבעזרתם ובאמצעותם אנחנו צריכים
לפתח את האזור ,ויכולת להתנהל במצבים של מחלוקות ואי-

הסכמות ולהגיע לעמק השווה".
מה דיבר אלייך בעבודה הזו ,כשהתמודדת על התפקיד?
"הנושאים של פיתוח האזור והחקלאות מעניינים אותי והיתה בי
בערה לעשות את העבודה .כשנכנסתי לתפקיד ,חשבתי (ואני עדיין
חושבת כך היום) שהגידולים העצומים שצפויים להיות בתמרים
והאתגר של התמודדות עם השיווק – מאד קריטיים לאזור; ושאנחנו
עומדים בפני אתגרים לא פשוטים".

החברה שייכת לעשרת הקיבוצים ,בחלקים שווים,
ובעצם ,היא מרכזת את כל הפעילות החקלאית
המשותפת של הקיבוצים ,ונותנת שירותים ותמיכה
לחקלאות הלא משותפת
איך היית מתארת את אופי הניהול שלך?
״אני ,באופיי ,די סולידית  -לא אלך להרפתקאות שיש בהן סיכון
משמעותי ודורשות השקעת הון מרובה .אני בעיקר מנסה לבצע פיא
תוחים ,שנראה לי שיש לגביהם קונצנזוס.
למשל ,בימים אלה אני עוסקת בקידום מיזם להפקת אנרגיה מגזם
תמרים .העלות של הפרויקט עומדת על כשני מיליון  ,₪והצורך
לטפל בכמויות הגזם ההולכות וגדלות ברור ,ועדיף לעשות זאת
באופן מקיים .זו דוגמא למיזם שיש קונצנזוס על הצורך בו".
תני דוגמא לפרויקטים ,בעיות וסוגיות שאת פוגשת במהלך העבודה
"דילמה שעולה לעתים ,נוגעת למידת מעורבותה של ערדום במיזא
מים שמובלים על ידי הקיבוצים ,כמו כניסה לתחום הקנאביס – עד
כמה ערדום צריכה להיות מעורבת במשהו שהקיבוצים מקדמים
בעצמם והאם יש יתרון לכניסה שלה? וגם  -מה צריכה להיות מעוא
רבות ערדום במטעי התמרים?

המשך בעמוד הבא
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צילום :ירון ויינברג

ביום שבת

8.2.2020

יוצאים לטייל

בשבילי הערבה

לחיות ,ללמוד ,להכיר ,לחבר ולשמור על המקום והאזור בו אנו חיים

מעובדה לחולות כסוי

שמשמש את בעה"ח .נמשיך במסלול הכחול לכיוון
מערב ולאורך הדרך נפגוש עצי שיטת הנגב .נגיע
בחזרה לכביש בסמוך לרכבים וניסע עם האוטובוס
לחניון הכסוי.

בשעה 8:30

נפגשים בכניסה לבסיס עובדה למפגש בוקר ,כיבוד קל
ופינת קפה

מסלול בדרגת קושי קלה 2.5 ,ק”מ

בשעה 9:00

יוצאים למסלולים בהדרכת חברים ,מדריכים ,תלמידי
בית הספר ובני נוער

הקפצה לכביש עובדה והליכה על שביל ישראל:
נצעד לכיוון מזרח על גבי הדיונות במסלול
המתאים למשפחות עד לחניון הלילה .החולות
הם חלק משמורת טבע צוקי שיירות ומקורם
מבלייה של סלעי גיר .הדיונות רכות ומומלץ
לרוץ ולהתגלגל עליהן! ננסה לאתר עקבות של
צבי הנגב ,שועל וזוחלים אחרים .נוכל גם להבחין
בשרידים ארכיאולוגים בני  6000שנים ,מהתקופה
שבה התקיימה בבקעת עובדה חקלאות עתיקה.

עד השעה 13:45

מגיעים לחניון הכסוי בסיום כל המסלולים ונהנים
משמש חורפית ,גלגולים בדיונות ומפגשים חברתיים

מהשעה 14:00

פיזור חזרה ליישובים
ציוד :מים (ליטר וחצי) ,נעליים ,כובע ,אוכל למשך היום.

מסלול אוטובוס

איסוף מהיישובים לפי הרשמה מראש!

ניכנס לביקור בבסיס עובדה ונצפה על מגדל
הפיקוח ,נתרשם מדיר תת קרקעי ונכיר את שיכון
המשפחות .נצא מהבסיס צפונה לכיוון מקדש
הנמרים ,נשמע הדרכה מעניינת על צפרות בסמוך
לנחל איה ונסיים בגלגולים בדיונות הכסוי.

מסלול מיטיבי לכת 13 ,ק”מ
הקפצה להר עיט והליכה על המסלול הירוק :נצעד בערוץ
עמוק ואחרי כק"מ נעקוף את ראש נחל גרופית .נטפס להר
איה ,שם נגלה נוף ירח שטוח ובקצהו תצפית על הערבה והרי
אדום .נמשיך להר גרופית ולתצפית מרהיבה נוספת .מההר
נרד לנחל כסוי ולדיונות .בדרך נפגוש עציון פרסי ,סילון
קוצני ,פגוניה ועוד צמחי חולות .במפגש עם המסלול האדום
נפנה דרומה ונגיע לחניון הכסוי

מסלול אופניים 20 ,ק״מ
הקפצה להר עיט :נרכב במסלול הכחול מצפון
לכביש ונצפה על עין קטורה ,הערבה והרי אדום.
משם נמשיך בסינגל קצר לעבר נאות סמדר .נחצה
את הכביש בצומת שיזפון ,נרד דרומה לעבר נחל
איה ונטפס במעלה קדום מעל לנחל כסוי על
גבי הסרפנטינות אל הדיונות .בחלקים מסוימים
נוביל את האופניים רגלית ,ונסיים בחניון הלילה.
המסלול מיועד לרוכבי שטח .חשוב להירשם
למסלול זה מראש!

מסלול בדרגת קושי בינונית 7 ,ק”מ
הקפצה לכביש שחרות והליכה על שביל ישראל :נצעד
דרומה ומערבה לכיוון גב עישרון .הגב נקווה למרגלות
מפל סלע בגובה כ 10-מ' ,וכשיש בו מים נוצרת בריכה
גדולה למדי .נהנה מהשמש החורפית ונזכור לא לטבול בגב,

על מנת שנוכל להתארגן מראש ,אנא הירשמו למסלול הרצוי ולהסעה.

הרשמה בלוחות המודעות ,במייל ,liat@adssc.org :בטלפון 054-4290465 :ובקישורwww.adssc.org/tiyul :
רשות
הטבע
והגנים
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בית ספר משותף בערבה

המשרד להגנת הסביבה

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

המשך מעמוד קודם
בהגדרה ,ערדום עוסקת באריזה ובשיווק; האם היא צריכה להיות
מעורבת גם בשיפור הגידול ובפיתוח כלים? יש כאלה שחושבים
שערדום צריכה להקים צוות מיכון ,שיגרום לכך שיפתחו בצורה
יותר מתקדמת את הכלים שעולים לגובה .מצד שני ,בכל מטע
מתקיימות שיטות עבודה שונות והשאלה היא – מה היכולת למנף
(תרתי משמע) את העבודה המשותפת? מכיוון אחר וברמה המדיא
נית  -חלק גדול מהעבודה זה לשמור שהחקלאות לא תידחק לגמרי
לקרן זווית".

יש כאלה שחושבים שערדום צריכה להקים צוות
מיכון ,שיגרום לכך שיפתחו בצורה יותר מתקדמת
את הכלים שעולים לגובה .מצד שני ,בכל מטע
מתקיימות שיטות עבודה שונות והשאלה היא
– מה היכולת למנף (תרתי משמע) את העבודה
המשותפת?
יש תוכניות מגירה?
"אנחנו צריכים למצוא את הדבר הבא  -קנביס ,חקלאות ימית,
חברת סטארט-אפ שתגיע דרך ׳הון הטבע׳ עם רעיון חדש ...בכל
התקופה שאני מנהלת את ערדום ,לא הצלחנו למצוא את הדבר הבא
וזה מאד מתסכל אותי".

את המזון שלהם ,מדובר בגאווה אזורית :הערבה הדרומית אחראית
לרבע עד שליש תמרי מג'הול מהייצוא של המדינה .נטועים באזור
כ 8,000 -דונם תמרים והתוכנית היא להגיע ל 10-12,000-דונם.
כשנגיע ליעד וכל החלקות תהיינה בוגרות ,נשווק כ 12,000-טון
תמרים בשנה ,כמות כפולה מהמשווק עכשיו .אם נהיה אחראים על
שיווק של  30%מתמרי המג'הול בסחר העולמי ,יש לזה משמעויות
שהן מעבר לרווח הכלכלי".
איך מתמודדים עם בעיית המים?
"המים נמצאים במחסור באזור שלנו; אנחנו מקבלים הרבה פחות
ממה שמגיע לנו במסגרת התקנים ,והגברת פיתוח מקורות מים בעא
רבה ,היא תנאי קריטי להמשך החקלאות .נכון להיום ,כמות המים
שיש בנמצא ,לא תספיק לכל התמרים שכבר נטועים  -כשיגדלו.
נדרש פיתוח של מקורות מים נוספים בערבה ויש תוכניות לכך,
שמתבססות על התפלה ועל קידוחים נוספים ,אבל העלות של פיא
תוח המקורות היא גבוהה.
מקורות מים הם תשתיות לאומיות ואנחנו מתקשים לקבל מענה על
הצרכים הדחופים הללו מהממשלה .זו דוגמא לנושא נוסף שאנחנו
מטפלים בו בהובלת ראש המועצה ,ואבי רמות (אגודת המים)".
מה המשמעות והערך של החקלאות ,בעינייך?
״אני חושבת שמעבר לצד הכלכלי ,לביטחון תזונתי ולתפיסת שטא
חים פתוחים  -יש לחקלאות חשיבות רבה ,בכך שהיא מייצרת קשר
בין האדם והמקום שהוא גר בו; אם לאדם אין שטחים ,הוא יכול
בקלות לעבור למקום אחר".

שאלה של רלוונטיות

אופטימיות

נכון להיום ,מחצית מההכנסות של קיבוצי חבל אילות מגיעה מחא
קלאות ,ומחצית מהכנסות החקלאות  -מגיעה מתמרים .עדית ,כמו
רבים מאיתנו ,מודאגת מאד ממדיניות הממשלה בנושא החקלאות
בשנים האחרונות – מהגזרות הנופלות על הענף חדשות לבקרים,
מהעובדה שמדובר בתחום שאינו פופולארי (בלשון המעטה) ,ומכך
שבאופן כללי – החקלאות לא באמת חשובה למדינה.
"יש גורמים רבים בממשל שסבורים שעבר זמנה של החקלאות
במדינת ישראל" .מסבירה עדית" .גורמים אלה גם סבורים שהיא
מקבלת זכויות יתר ,ושאפשר לייבא את כל המזון והתוצרת הטא
רייה ,ממקומות בהם העבודה והמים זולים יותר .מי שמצטט את
זה בצורה ממש בוטה ותחת כל עץ רענן (כל זמן שיש כאלה ,)...זה
פרופ' אבי שמחון (ראש המועצה הלאומית לכלכלה .ג.נ) ,שמבטא
גישה שקיימת באוצר ובממשלה ואומר :לחקלאות היה תפקיד חשוב
בהקמת המדינה ועכשיו אין בה צורך יותר!"
עם אילו קשיים מתמודדים החקלאים?
"אנחנו נאלצים להילחם על תקציבים ,מקורות מים ,עלויות פיתוח
ונמצאים בויכוח מתמיד מול המשרדים השונים בגלל הרגולציה
שמחילים עלינו והדרישות החדשות שמעלים והקיימות שמחמירים.
בנוסף לכך שעל החקלאים להטמין פסולת ,לטפל בבעיית הזבובים,
לפתח מיכון מתקדם שיחסוך בעובדים ובמקביל להעסיק עובדים –
צומצמו משמעותית תקציבים שהוקצו לטובת החקלאות ,כמו תמיא
כה במיכון ,והעלויות תפחו ,כמו מחירי המים.
כל הדברים האלה יחד ,מול התחרות העולמית שקיימת במקומות
בהם המים מאד זמינים וזולים – מקשים על הייצור החקלאי בישא
ראל להתמודד בתנאים של שוק חופשי .אגב ,במדינות קפיטליא
סטיות רבות בעולם – המדינות תומכות בחקלאים ,אבל במדינת
ישראל יש קולות רמים שקוראים לצמצם את התמיכה בחקלאות".
מה יהיה על החקלאות בחבל אילות ,אם המגמה הזו תימשך?
"אין לנו אלטרנטיבות אחרות ,מתאימות ,כרגע.
אני מאמינה שחקלאות שתהיה חכמה ומתוחכמת ,יכולה להיות ענף,
או מקום עבודה ,גם לאנשים בדור הבא .זו כבר לא אותה חקלאות
של השור והמחרשה בשמש הקופחת .יש ,עדיין ,עבודות קשות ומוא
נוטוניות ,אבל קרנה של החקלאות צריכה לעלות .מעבר לעובדה
שאני חושבת שבני אדם צריכים להיות גאים בזה שהם מייצרים

עם כל הקשיים והחרב המאיימת על החקלאות במדינת ישראל,
עדית לא נשמעת מיואשת; אפילו לא קרובה לכך .לצד האתגרים
והמשוכות שעליה לצלוח ,היא רווה נחת מרובה מהאופי הייחודי
של האזור ומדגישה את הרווח החברתי והכלכלי שבשיתופי הפעוא
לה בין יישובים וגופים כלכליים בחבל אילות:
"באזור יש מסורת של שיתופי פעולה טובים בין הקיבוצים; זה לא
משהו שקיים באותה עוצמה באזורים אחרים ,בעלי אופי דומה.
חשוב לי לציין שבאזור כל כך מרוחק ,זה קריטי להצלחה ,משום
שאם אנחנו לא נשתף פעולה ,יהיה לכל אחד ,באופן עצמאי ,יותר
קשה להתפתח".
יש לך דוגמאות לשיתופי פעולה כאלה?
"יש בחבל אילות הרבה דברים שהוקמו ביחד ,כמו ׳ערדג׳ ,יחידת
המחשב ,בית האריזה ועוד .כמובן שיש ביקורת ,לפעמים ,אבל הקיא
בוצים מגבים את המשך הפעילות המשותפת.
דוגמא מוצלחת במיוחד נוגעת לרפתות של האזור  -ראינו שהרווח
של הרפתות בערבה נמוך משמעותית מהרווח של הרפתות בצפון
(בגלל האקלים ובגלל הצורך להוביל מזון לפרות ממקומות מרוא
חקים) .התארגנו יחד כל הרפתות לתהליך משותף ,בליווי חברה
מקצועית ,שליוותה אותן בתהליכי שיפור רווחיות ,כמו ניהול משא
ומתן משותף מול ספקים .התהליך סייע גם להתמקצעות של רכזי
הרפתות ,נתן להם עוד כלים ובסיכומו של הפרויקט הרווחיות עלתה
ב 7-אגורות לליטר ,שזה שיפור של כ .20%-אחד הדברים היפים
בפעילות הזו ,היא העובדה שלקחו בה חלק כל הרפתות ,גם כאלה
שפחות נזקקו לשיפור".
מה צופן העתיד לחבל אילות?
"אני רואה בעיני רוחי עשרה משקים מבוססים ,שצמחו דמוגרפית,
שסביבתם והשטחים שלהם מוריקים וישושום מדבר וציה ותגל
ערבה .שיש דור צעיר של חקלאים ,שעובד בזה ,מתפרנס ,מפתח
ונהנה.
אני מצפה שיהיו מקורות הכנסה נוספים ,שנפתח ביחד ,כי אנחנו
גרים בחבל הארץ הכי מדהים בעולם .והכי חשוב  -אני מאמינה
שנמשיך לחיות ולהתנהל בשותפות ובשיתוף פעולה טובים ,כמו
היום".
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

חולצה כחולה והיא עולה על כל העדיים
מזכיר התנועה הקיבוצית אמור להיות מנהיג רוחני ונותן השראה לתנועות הנוער .אלו הם חיים תנועתיים
ערכיים שההגשמה הנמשכת בקיבוצים  -הגשמה של חיי שיתוף  -מהווה בסיס רעיוני לתנועות הנוער
ולתנועות הבוגרים שלהן.
שואלים אותי חברים:
"אתה כבר זקן בן ...83
מה לך עדיין עוסק בנושא
תנועת הנוער?" דומה לאא
מירה ,שאדם שאינו דבק
בערכים כמו סוציאליזם
בהיותו צעיר הוא אדם
חסר לב ואילו אם הוא
ממשיך לדבוק בערכים
אלה בבגרותו הוא חסר
ראש .אני בודק את עצמי,
עד כמה אני מתאים לפוא
רמט הזה ומוצא שהוא לא
מתאים לי  -אני ממשיך
להאמין בסוציאליזם גם
עכשיו .ואם יאמרו לי
שזוהי ההוכחה לעד כמה
שאני אוחז בקרנות המזבח כשמרן חסר תקנה ,אני פונה אל תולדות
חיי כדי לבדוק האם ומתי נחתי לרגע על זרי אידיאולוגיה מיושנת,
ומוצא שהייתי מרדן כל ימי חיי ועד היום אני מרדן ,שאינו חי על פי
מוסכמות ומקובלות.
בנעורי הייתי מזכיר חטיבת בני הקיבוץ המאוחד .החטיבה הזו ,שלאא
חרונה ביקשו בוגריה לחזור אל הסיפור שלה ,תוך העלאת זכרונו של
אחד ממייסדיה – יאיר פלד ,הייתה תנועת הנוער של בני הקיבוצים,
כחלק מתנועת הנוער העובד והלומד .הרקע להקמתה הייתה המחשא
בה שבני הקיבוצים חסרים את הסביבה התוססת של תנועת נוער וחא
סרים משענת של תנועת נוער הלוקחת על עצמה משימות לאומיות.
לימים ,איבדה החטיבה את כוח המשיכה שלה ,בעיקר משום שהאתוס
של שליחות הלך ועומעם ,לצד ירידה דומה בקיבוצים
בתקופה זו ,חל בתנועות הנוער משבר שעיקרו היה שבר מושג ההגא
שמה בדרך של גרעיני השלמה לקיבוצים או הקמת קיבוצים חדשים.
חלק מחניכי התנועות ייסדו את תנועות הבוגרים ,שהניפו את דגל
ההגשמה במונחים של קבוצות מחנכים המקימות קיבוצים עירוניים.
גם בתנועת הבונים דרור חל מהפך ,כאשר ההגשמה לא היית רק עליה
לישראל והצטרפות לקיבוצים ,אלא גם באמצעות הקמת תנועת בוא
גרים.
גם היום מהוות תנועות הנוער את לב ליבה של התנועה הקיבוצית,
בבקשה דרך ומהלכים אל החברה הסובבת אותה .התנועה הקיבוצית
מהווה לתנועות הנוער מקור השראה .מזכיר התנועה הקיבוצית אמור
להיות מנהיג רוחני ונותן השראה לתנועות הנוער .הוא אמור לשמור
על קשר אינטימי עם בוגרי תנועת הנוער בקומונות שלהם ובקיבוצים
העירוניים .אלו הם חיים תנועתיים ערכיים שההגשמה הנמשכת בקיא
בוצים  -הגשמה של חיי שיתוף  -מהווה בסיס רעיוני לתנועות הנוער
ולתנועות הבוגרים שלהן.
מה עצוב ומדכדך הוא ,כאשר מזכיר התנועה בוחר להפנות גב לתנוא
עות ואף לדכא את הקשר בין בוגרי התנועות בישראל וסניפי תנועת
הנוער ברחבי העולם.
במאמר של ניר מאיר ,בבקשו את תמיכתנו בבחירה שלו לתפא
קיד מזכיר התנועה בקדנציה נוספת ,הוא כתב פסקה תחת הכותרת
"להישאר בפרופורציות הנכונות"....." :וישנה כאמור הנוער העובד
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והלומד שהתנועה הקיבוצית השא
תתפה במימונה ,עד שהסתבר שנא
עשה בסניפים בחו"ל שימוש בכסף
שלנו נגדנו .אני רואה בפעילות
של תנועות הנוער בחו"ל פעילות
של שליחות חיזוק קהילות יהודיות
במקומות שונים בעולם .עלייה
ממשית אין מזה .כשמדברים על
בוגרי הבונים דרור שעלו ארצה,
מדובר בכמה מאות צעירים שעלו
בשנים האחרונות ,רק כ 40-איש
מתוכם חיים בקיבוצים העירוניים,
אני מבקש מכולם קצת פרופורא
ציות בבקשה".
על רקע הדברים הללו הכתיב ניר
לנוער העובד והלומד חתימה על
התחייבות ,שתנועת הנוער תנתק
את קשריה עם תנועות הבונים דרור בעולם ואף דרש מבוגרי הבונים
דרור להפסיק את הקשר שלהם עם הסניפים ,במובן של שליחת מדא
ריכים אליהם.
כדי להבטיח שהנוער העובד והלומד ישמע לדרישה המוזרה הזו ,העא
נישה התנועה את תנועת הנוער בביטול התקציב השנתי שלה.
הנוער העובד והלומד היא תנועה גדולה הפורשת פעילותה במגזרים
רבים וברחבי הארץ .תנועה הקשורה מאז ומתמיד להסתדרות העובא
דים ,זכר להיותה של ההסתדרות ליבה של תנועת העבודה.
הבונים דרור ,אף היא תנועה גדולה ,אשר למרות שאינה מקימה יותר
קיבוצים חדשים כבעבר ,היא ממלאת תפקיד חשוב בקהילות השונות
וגם העלייה לישראל אינה כל כך חסרת חשיבות ,כדברי ניר .בוגא
רי הבונים דרור מצטרפים ,בחלקם ,לקיבוצים העירוניים של תנוא
עות הבוגרים בישראל ,ומסיבה זו פנו כבר לפני שנים לנוער העובד
והלומד ,בבקשה לשלוח שליחים לסניפים ברחבי העולם .על הדבר
הזה יצא ,בין השאר ,קצפו של ניר ,כאשר הוא כותב שהנוער העובד
והלומד פוגע בעבודת התק"צ שם.
הכל בהפוך על הפוך.
כתבתי כאן שלדעתי מזכיר התק"צ צריך להוות מנהיג רוחני לתנועות
הנוער .מדוע ,לכן ,פונים אלי בוגרי הבונים דרור בישראל בבקשה
לייעץ להם איך להסיר את המחסום שמטיל עליהם ניר?
כאשר מוציאים את תנועות הנוער החוצה  -אמירה זו היא עדיין במא
סגרת הפרופורציות שעליהן אנחנו קמים ונופלים .אין זה בסמכותה
של מזכירות התנועה לנשל תנועת נוער מתקציבה .זוהי שאלה ציא
בורית ממדרגה ראשונה ,שהכתובת לדיון בה היא במוסדות העליונים
של התנועה הקיבוצית.
אני יודע שניר מאיר אינו היחיד החושב שכל נושא תנועות הנוער
הוא זניח מול המשימות האחרות של התנועה הקיבוצית .צר לי על
חברי אלה .בעודנו מדברים גבוהה על כך שאנחנו רוצים לחזור אל
הבמה הלאומית ,אין הבנה מלאה על כך שהזרוע הכי משמעותית
שלנו במעורבות הן תנועות הנוער המגיעות כמעט לכל פינה במדינה.
אני מקווה ומאמין שתנועות הנוער יעברו את המשבר הזה בלי שתא
פגע פעילותן .אני לא בטוח שהתנועה הקיבוצית לא תאבד את אחד
מהבסיסים שלה.

משולחנו של חנן /

הדס שפירא  -מנכ"לית המועצה
ד"ר חנן גינת – ראש המועצה האזורית חבל אילות ויו"ר רשות ניקוז ערבה

הייעוד שלנו – הרווח שלכם
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
מועצה אזורית חבל אילות גדלה ומתפתחת .כחלק מהצמיחה וההתחא
דשות של המרחב האזורי ,אנו מעוניינים לבחון את המטרות והיעדים
של המועצה ,מנקודת המבט של מקבלי השירות – התושבים והישוא
בים  -ולפעול לשיפור הקשר והתקשורת .בשלב הראשון ,התקיים
בנושא שיח משותף של מנהלי המחלקות ,הנהלת המועצה והמליאה.
אנו פועלים במקביל בשני מישורים:
א .המועצה סיימה בימים אלו תהליך שארך למעלה משנה ובסופו
התגבשה אמנת השירות.
האמנה מעגנת את מגוון השירותים
שהמועצה מספקת לתושבים  -יחד עם
הוועדים ביישובים  -בהתאם לסמא
כויות שבידיהם.
האמנה כוללת את עקרונות היסוד
לשירות הניתן על ידי עובדי המועצה,
אמות מידה מעשיות להשגת רמת שיא
רות איכותית ,וכן הבהרות לגבי תחומי
האחריות של המועצה ,של הוועדים
ושל התושבים .באמנה מוגדרים קריא
טריונים בהירים ,מדידים וזמינים לכל
שירותי המועצה.
עובדי המועצה מתחייבים לספק שיא
רות טוב ,מהיר ,מקצועי ויעיל ,על פי
העקרונות המוצגים באמנה שתפורסם
במהלך ינואר .אנו מאמינים ששיתוף
פעולה וסבלנות יהיו הערכים המנחים
במפגש בין עובדי המועצה ,למבקשי
השירות.
הפרויקט התחיל בתהליך פנימי ,במהא
לכו הגדירו מנהלי המחלקות מטרות
ויעדים .זכינו  -גם להגדיר באופן פוא
רמאלי את העיסוקים של המועצה וגם
להכיר טוב יותר את המחלקות השונות .בשלב הבא ,כל מנהל הציג
את היעדים לעובדים שלו ותרגם אותם לסל שירותים .יצרנו סדנה
לכל מחלקה ובה הצגנו את סל השירותים שהוגדר .שאלנו ,בדקנו,
ביררנו ודייקנו .בכל מחלקה נבחר נציג "נאמן אמנת שירות" שהמשיך
לקדם את התהליך .במקביל ,פנינו לאישור וקבלת חוות דעת והערות
מהנהלת המועצה ,מליאת המועצה ומנהלי הקהילות .נפגשנו עם נציא
גי כל הישובים כדי לשמוע ,לשתף ולדייק.
בהמשך ,פתחנו מוקד פניות פנימי והתחלנו לתרגל רישום ,תיעוד
פניות ומענה בלוח הזמנים שהוגדר .ב ,20.9.19-במסגרת טקס הרמת
כוסית לשנה החדשה ,זכינו להחתים את עובדי המועצה ונציגי הישוא
בים על אמנת השירות.
האמנה תפורסם ,בשלב הראשון ,באתר המועצה ותתעדכן תוך כדי
הרצה .האמנה נותנת מענה מקיף לגבי השירותים הניתנים לתושבי
המועצה ,כולל הפניה לגבי שירותים בתחומים ספציפיים כגון פיא
נוי אשפה ,הדברת מזיקים ,וטרינריה וחיסונים ,מפגעים סביבתיים
ובטיחותיים ,התנדבות בקהילה ,גזם ועוד .מידע נוסף ומשלים ניתן
למצוא ,באופן קבוע ,באתר המועצה.

החזון שלנו – העתיד של האזור
חזון המועצה שלנו" :לממש ולפתח את החלום ההתיישבותי-חלוצי
של האזור ,המושתת על ערכים של לכידות קהילתית ,שיתוף ועזרה
הדדית ,והמתבסס על פיתוח כלכלי תואם ,תוך זיקה ליתרונות האזור
ולהתייחסות סביבתית כוללת".
על מנת לאפשר את מימוש ויישום החזון ,אנו מעצבים תוכנית תלת-
שנתית ,שבמרכזה עשרת הנושאים הללו:
 .1חיזוק כלכלי משמעותי ככל האפשר,
בכל ישובי החבל ,בתחומי החקלאות,
התיירות ,האנרגיה המתחדשת ,התעשייה
והמקצועות החופשיים.
 .2המשך טיפוח ופיתוח מערכות החינוך
הפורמאלי בגנים ובתי הספר והבלתי פוא
רמאלי בגיל הרך ,במסגרת הישובים ,תנוא
עות הנוער ועוד.
 .3הערכות לקשיים התקציביים המשמע�ו
תיים הניצבים לפנינו  -הן ברמת המועצה
והן לאזור כולו.
 .4חיזוק האוכלוסייה הרב-דורית ,מהגיל
הרך ועד הוותיקים.
 .5המשך בניית מבני מגורים בישובים ו�מ
בני ציבור בישובים ובמועצה.
 .6הערכות לקליטת המשפחות החדשות
שיגיעו לקיבוצים ולישובים הקהילתיים.
 .7חיזוק הקשר בין הישובים וחיזוק הקשר
הרב-דורי בין האוכלוסיות בחבל אילות.
 .8קידום תרבות ארגונית וחבלית של ה�ג
דרת יעדים וחלומות אישיים ומקצועיים
והבאתם לידי מימוש.
 .9סנכרון בין התוכניות לטווח הארוך ב�ת
חומים השונים – חקלאות ,תיירות ,אנרגיה
מתחדשת ושטחים פתוחים.
 .10הפעלת מערכת בריאות מיטבית לתושבי האזור.
האתגר למימוש ויישום החזון  -וכל זאת תוך מתן שירות ראוי לכל
תושב ותושבת בחבל אילות  -גדול מאוד ,ואנו נערכים למימוש
וליישום.

במוקד העניינים
מוקד פניות הציבור של המועצה נפתח ב ,1.1.20-במטרה לשפר
ולייעל את השירותים הניתנים לתושבים .למוקד ניתן לפנות בכל
זמן באמצעות אתר המועצה ,ובימים ראשון עד חמישי ,בשעות 9:00-
 ,15:00בטלפון  .08-6455106את המוקד מנהלת יעל אוסטרובסקי
(מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה).
הפניות מועברות מהמוקד לגורמים הרלוונטיים במועצה ,על פי
סיווגן ,והן מטופלות על ידי המחלקות השונות .אנחנו ערוכים ומוכא
נים לפתיחת המוקד ובטוחים שתוך כדי ההרצה נמשיך ללמוד ולהא
תייעל .נשמח לשמוע מכם רעיונות לשיפור והתייעלות.
פרטים נוספים בעמוד !23
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רב-שיח

 /הרב דניאל בורשטיין

ארבעה עולמות של יהדות וסביבה:
אקו יהדות לפי הקבלה
לפני יותר מעשור ,כאשר למדתי לתואר שני במדעי היהדות ,כתבתי
עבודה בהנחייה של ד"ר ג'רמי בנשטיין ,ותוך כדי כך ,רשמתי לעצא
מי רעיון לקורס ,ספק ספר ,שנשק לנושא של העבודה שג'רמי הנחה
אותי ,אך לא בדיוק ,והרעיון נשאר בתור קובץ במחשב קטן שהיה
לי ,פאלם פיילוט .לרוע מזלי ,הקובץ היה בפורמט שהמחשבים החא
דשים לא יודעים לקרוא .כשהתיישבתי לכתוב את הטור של ינואר,
נזכרתי בקובץ ההוא ,וחיפשתי אם יש דרך לצפות בתוך הקבצים
הישנים ולחלץ את המידע .למזלי מצאתי ,ולהלן הצצה לתוך רעיון
שאני מקווה לעבות עם הזמן לעבודה רחבה.
נהוג "חודש לפני החג ,דורש בהלכות החג" – ובתחילת פברואר,
נחגוג את ט"ו בשבט ,חג האילנות .חג זה אולי הכי חדש ליהדות.
הוא נולד כחג של ברכות וסדר ט"ו בשבט במאה הט"ז ,ובתחילת
המאה הקודמת כחג נטיעות ,כאשר מורים בארץ ישראל ביקשו לתת
לילדים יום נטיעות ,ועל זה נשפך הרבה דיו ,גם על ידי עבדכם
הנאמן .היות והנושא שלי הוא היהדות ,הסביבה והקבלה ,חשבא
תי לנכון לסטות מעט מהדרך הציונית/היסטורית ,ולדבר יותר על
הקשר הרוחני של היהדות והסביבה.

ארבעה עולמות כמדרגות בין אדם לשמים
מושג ארבעת העולמות מוכר כאחת החלוקות השכיחות של הקבלה
להבנת העולם .הוא גם מוכר כהסבר של ארבע רמות של פירוש,
שראשי תיבות שלהן פרד"ס :פשט ,רמז ,דרש ,סוד.
בהסברים של הקבלה נותנים שמות לארבעת העולמות:
עשייה – העולם הפיזי ,הגופני ,המוחשי.
יצירה – עולם הרגשות והיצרים ,עולם המלאכים.
בריאה – עולם המחשבה והאינטלקט.
אצילות – עולם הרוח ,קרבת האלהים.
ישנן שיטות רבות ,אבל זאת השיטה שלמדתי ואני רואה בעולמות
אלה מדרגות שבהם אנחנו יכולים לטפס לקראת ה' יתברך ,לקראת
האין-סוף .מעין סולם יעקב שאפשר לעלות בו מעט מעל לעולמנו
הגשמי.

עולם העשייה והקשר לט"ו בשבט
אנחנו מתחילים את המסע שלנו בעולם העשייה  -זהו העולם הפיא
זי ,העולם שאנחנו יכולים למדוד ולחוש .בעולם העשייה ,אנחנו
יודעים שאבן זו אבן ,עץ זה עץ ,ואין בעולם הזה ספקות לגבי כל
עצם שאפשר למדוד אותו .בעולם העשייה ,אנחנו יכולים לצחוק
על הפרדוקס של זנון הידוע כפרדוקס אכילס והצב .אכילס ,הגיבור
היווני שידוע כאדם המהיר בעולם .זנון מציע תחרות בין אכילס
והצב ,כאשר לצב יש יתרון של  10מטרים ,כי אכילס מהיר פי 10
מהצב .כאשר אכילס מגיע לנקודת ההתחלה של הצב ,הצב כבר
התקדם מטר אחד ,וכאשר אכילס מתקדם את המטר הנוסף ,הצב
התקדם  10ס"מ וכן הלאה .בעצם ,לפי החישוב ,אכילס אף פעם
לא ידביק את הצב .אבל בעולם העשייה ,ברור לנו שאם נצא לכיוון
מטרה מסויימת ,אנחנו מגיעים אליה ונוגעים בה ,כלומר ,אכילס
יעבור את הצב בזמן שהצב מתחיל לעבור את קו ה 11-מטר .כי
בעולם העשייה ,ברור שהכל מדיד והפיזיקליות של העצמים בעולם
היא זו שקובעת.
בעולם העשייה ,הכל מדיד .אם לא הבנו תופעת טבע מסוימת ,זה
בגלל שחסר לנו כלי מדידה רגיש מספיק ,או סולם מדידה מדויק
מספיק .ההמצאות של המהפכה המדעית והתעשייתית ש ל  300ה�ש
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נים האחרונות עזרו מאד לשכנע אותנו שזה העולם היחיד שיש .כלי
המדידה שלנו היום כל כך הרבה יותר מדויקים ,כל כך הרבה יותר
חזקים – גם במקרו ,גם במיקרו .כשוואן לוונהוק ראה את החיידקים
לראשונה במיקרוסקופ הראשון ,הוא לא ידע שבעוד  200שנה ,זה
יעזור ללואי פסטר להמציא את החיסון הראשון .כמו כן ,גם כשא
גלילאו ראה את הטבעות של שבתאי והירחים של צדק ,הוא לא
דמיין את לוויני התקשורת והריגול שמקיפים את כדור הארץ כיום.
הרשימה עוד ארוכה מאד.
התפילה בעולם העשייה לא ממש קיימת ,כי הרי האמונה לא ממש
קיימת בעולם שכולו ניתן למדידה .עם זאת  -ואם ניתן להבין את
המושג תפילה כמעשה המביע שאיפה של עתיד טוב יותר  -אז
התפילה של עולם העשייה כרוכה במעשים ברי קיימא ,כמו נטיעת
עצים.
נטיעת עץ היא אחת הפעולות האופטימיות ביותר שבן אדם יכול
לנקוט .מוכר לנו הסיפור על חוני המעגל ,שבאחד ממסעיו בארץ
ישראל ,פוגש באדם שנוטע עץ חרוב .חוני שואל מתי העץ יתחיל
להניב פרי .האיש משיב לו שהעץ יתן פריו בעוד  70שנה .אתה
תחיה כל כך הרבה שנים? שואל חוני .התשובה היא שהאיש לא יודע
כמה עוד יחיה ,אבל "מצאתי את העולם ובו חרובים ,לכן אני נוטע,
לדורות הבאים" .אופטימיות צרופה.

באיחול לחג אילנות מלא עשייה ונטיעות ,למען הדורות
הבאים! ----ההמשך יבוא

ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

מלכת החורף
אז זה נכון מה שסבתא (או אמא) תמיד היו אומרות? לגרוב גרביים
כדי שהקור לא יגיע מהרצפה? להתעטף בצעיף כדי שהוירוסים לא
יכנסו מהעורף? לחבוש כובע כדי לכסות את האוזניים? לא לצאת
מהבית אחרי מקלחת? להיכנס למיטה ולהתחמם כדי "להזיע את
המחלה החוצה"? לשתות מרק עוף חם? תה עם דבש ולימון?
אז קודם כל ,בואו נעמיד את הדברים על דיוקם  -סבתא (או אמא)
תמיד צודקות!
ועכשיו ,משהבהרנו את הנושא החשוב הזה ,בואו נדבר על החורף.
העונה הקרה ,בה הנטייה הטבעית העיקרית שלנו היא  -התכנסות.
זמן מצוין להתכנסות בבתים ולהתחמם בחיק המשפחה .במדינות
צפוניות רחוקות החורף הוא כל כך קשה ,שאין ברירה אלא להישאר
בבתים ,לאכול מאכלים חמים ולשמור על פעילות וחיוניות איברי
הגוף השונים .בעלי החיים מתכוננים במשך חודשים לחורף  -במשך
השנה החיות צוברות מספיק מזון לקראת העונה ,בהנחה שלא תהיה
אפשרות לצאת לאסוף מזון והקור יחסל את הכל.
אז מה קורה לנו בחורף? למה אנחנו יותר חולים?
ומה אפשר לעשות בקשר לכך?
החורף היא עונה מאתגרת מכמה בחינות -
ראשית ,כאמור ,אנחנו מסתגרים בבתים
ונמנעים מפתיחת חלונות ואוורור ,כדי
שלא יכנס הקור ...דבר זה גורם לסביבת
מחייה מצוינת לוירוסים וחיידקים להא
תרבות ולעבור מאדם לאדם.
בנוסף לכך ,הקור עצמו מאט את פעיא
לות חלק ממערכות הגוף ,וביניהן
מערכת החיסון .מערכת החיסון כוא
ללת מרכיבים רבים ,שמטרתם מניא
עת כניסה של גורמים זרים לגוף ,כמו
וירוסים וחיידקים ובהמשך גם מניעת
מחלות שהם עלולים ליצור בגופינו.
השילוב של חוסר אוורור וירידה בפעיא
לות מערכת החיסון מובילה ,ככל הנא
ראה ,לעליית התחלואה בחורף.
התחלואה העיקרית בעונה זו,
היא הויראלית .הוירוסים הנא
פוצים בחורף ,דוגמת השפעת ,בדרך
כלל גורמים לתסמינים בדרכי הנשימה העליונות (דרכי הנשימה
התחתונות הן הריאות) .בדרכי הנשימה העליונות ,שמתחילות באף
וממשיכות בסינוסים ובגרון ,יש כמה מרכיבים חשובים של מערכת
החיסון .אחד המרכיבים הוא זה שפוגש ראשון את הוירוס  -הלא
הוא ה 'סיליה' .הסיליה הן המון שערות קטנות ודקיקות הנעות קדיא
מה ואחורה בתנועה מתואמת ותפקידן הוא סילוק הגורמים הזרים
אל מחוץ לגוף .על מנת לסייע ביד הסיליה לבצע את תפקידה,
מערכת החיסון גורמת ליצירת הנזלת .כן ,כן ,הנזלת היא למעשה
לטובתנו .הנזלת נוצרת על ידי תאי מערכת החיסון והיא נוזל צמיגי
שהגוף אמור להוציא מהאף ביחד עם הוירוסים .יתכן והקור מאט
את פעילות הסיליה והופך אותה לפחות אפקטיבית בהוצאת הפתוא
גנים הזרים אל מחוץ לגוף  -ואז מתפתחת מחלה.
השפעת היא מלכת החורף  -היא מתחילה בנזלת וממשיכה בשיעול
וליחה .אם המחלה הפכה ליותר משמעותית ,תהיה גם עליית חום,
צמרמורת ,כאבים בכל הגוף ותחושת 'זיפט' כללית .מחלה וירלית
כזאת נמשכת בממוצע בין שלושה לחמישה ימים ,וחולפת לאחר
שמערכת החיסון מצליחה להתגבר על הוירוס .עם זאת ,למחלה
וירלית יש גם פונטנציאל לסיבוכים ,הנפוצים ביניהם :ירידת הזיהום

לדרכי האויר התחתונות והתפתחות דלקת ריאות ,עליית הזיהום
לכיוון מערות הפנים – הסינוסים ואז מתפתח סינוסיטיס ,הצטברות
הנזלת באוזן התיכונה ,במיוחד בילדים ,ואז תתפתח דלקת אוזן תיא
כונה .עלולים להיות גם סיבוכים קשים יותר ,עד כדי צורך באשפוז.
כאב גרון הינו תסמין נפוץ מאוד בחורף ויכול להופיע גם במחא
לה חיידקית וגם במחלה וירלית .הטיפול בכל אחד ממצבים אלו
עשוי להיות שונה  -חשוב להבין שמחלה וירלית לא דורשת אנטיא
ביוטיקה ,שמיועדת למעשה רק למחלה חיידקית.
אם כך ,איך בכל זאת ניתן לטפל במחלה הויראלית הכל כך נפוצה ?
למעשה ,מערכת החיסון שלנו מתמודדת היטב עם רוב הוירוסים
ואנחנו יכולים לעזור לה ובעיקר לא להפריע לפעילותה הטבעית.
מערכת החיסון היא אחת מהמערכות המורכבות והחכמות בגוף
 היא מורכבת ממגוון רב של תאים המיועדים להתמודדות עםגורמים חיצוניים זרים ,שעלולים לפגוע בגוף .גופינו
חשוף יום יום ,שעה שעה לאלפי גורמים פוגעא
ניים מסוגים שונים ומערכת החיסון משמשת
כחומת מגן בצורה ומתוחכמת ,שמצליחה
להתגונן ולא לאפשר לגורמים אלו לחא
דור ולגרום למחלה.
אז מה בכל זאת עלול להפריע לה ?
 חוסר מנוחה וחזרה מוקדמת מידילעבודה – הוכח במחקרים שחזרה
מוקדמת מידי ,לעבודה מבלי לאפא
שר לגוף מנוחה ,מאריכה את המחלה
ומעלה את הסיכון לסיבוכים.
 עישון – עשן הסיגריות כשלעצמומפחית את פעילות הסיליה ומרכיבים
נוספים במערכת החיסון ומקשה עליה
להתמודד כהלכה עם הוירוסים.
 חשיפה לקור וחוסר חימוםמספק של הגוף בזמן מחלה.
 הזנה טובה – מערכת החיסוןואיברי הגוף השונים מגויסים
בזמן מחלה להתמודדות עם המחא
לה ואוכל חם ומזין עשויים לשפר את תפקוד הגוף בהתמודדות עם
המחלה.
 מתח נפשי – מקשה על הגוף לבצע את תפקידיו הרבים כוללהתמודדות עם מחלות .ידוע שמתח נפשי מוריד את פעילות מערכת
החיסון.
 שינה – השינה עוזרת להתחדשות האנרגיה והזנה של מערכותהגוף השונות .במחקרים שבדקו איך חסך שינה משפיע על תפקוד
מערכת החיסון ,מצאו כי קיימת ירידה משמעותית בתפקוד מערכות
רבות בגוף ,כולל מערכת החיסון.
אז מה כן כדאי לעשות ? וכאן אנחנו חוזרים לסבתא ולאמא...
התחסנות נגד מחלת השפעת ,מנוחה ,שתייה חמה ואוכל חם ,הפסא
קת עישון ,שינה טובה והפחתת מתחים ,חימום הגוף והנפש  -יעזרו
לכם להבריא והגוף שלכם יודה לכם שתמכתם בו ובעיקר לא הפא
רעתם לפעילותו הטבעית .ואם כל זה לא מסתדר  ...אנחנו ,כמובן,
כאן לשירותכם.

בברכת חורף חם ,בריא ומזין
שלכם ,אלעד
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זה בטבע שלנו

 /בני שלמון

המדור הקבוע והפרחוני "צמח החודש" של בני שלמון ,תפח למדור טבע ,ויביא לנו הצצה גם לעולם החי
שמעבר לדלת ביתנו
צביית שיטים מס' 6
רוב המידע על בעלי חיים גדולים נאסף על אוכלוסיות,
והוא נאגר במאמרים ובספרים כסטטיסטיקה וממוצעים
של עונת המלטות ,שרידות העופרים ,מספר צעירים לנא
קבה בוגרת ,ולעתים  -משך חיים ממוצע של פרט בטבע.
מה אפשר לספר על פרט מסוים? אני נזכר בספר מאויר משא
נות ילדותי " -חיות הבר אשר ידעתי" ,שכתב א.ת .סטון ,המא
תאר את חייהם הפרטיים של בעלי חיים מסוימים אותם הכיר
כפרטים ,כמו הזאב לובו .כדי להכיר פרט צריך שיהיו לו סימני
זיהוי בולטים שיאפשרו להבחין אותו מיתר הפרטים מאותו מין.
צריך לקרוא לו/לה בשם .אני העדפתי לקרוא לצבאים מזוהים

צביה ( 6משמאל) בת כחצי שנה עם אמה.

צביה  6בפרוות קיץ .סימן ההיכר שלה הוא קצה קרן שמאל מעוות

במספר  -קל לרישום ופחות מושך לאסוציאציות "אנושיות".
אני צופה בצבאי שיטים מאז  1985עד היום ,וכך צפיתי בצבייה
אחת ,ותולדותיה מלידתה עד מותה .צביה  6נולדה בספטמבר ,2008
לאמה .P11 -סימן ההיכר שלה היה קצה קרן שמאל מעוות מאז
נולדה .לה ולאמה היה כתם לבן בתוך כתם האף השחור.
במהלך עשר שנות חייה המליטה צבי ה  6לפחות שתים-עשרה פ�ע
מים ,בעיקר באביב (מרץ-מאי) ,ובסוף הקיץ-סתיו (אוגוסט-אוקטוא
בר) .במהלך שלוש שנים המליטה פעמיים בשנה ,כשהיא מתייחמת

צמח חודש ינואר
עפעפית (קיקסיה)
גדולת-פרחים
העפעפית גדולת הפרחים ,הוא שיח קטן הפורח בעיקר בחורף-
אביב ,אך גם ביתר העונות .לפרחיו הגדולים צורת "לוע ארי"
 דבורה הנמשכת לצוף צריכה ללחוץ על "לסתות" פתח הפרחכדי להגיע לצוף הנאגר בצינור ארוך-דורבן .העפעפית נפוצה
במדבר הצחיח הקיצוני ,מדרום לקו ממוצע הגשם של  100מ"מ.
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שבועות ספורים לאחר המלטה ובו זמנית מניקה ובהריון  -מצב
נדיר אצל היונקים ,המעיד על שפע מזון עשיר במים ובחלבון ,בעיא
קר עלי שיטה .למרות חבלה קשה (שבר או הכשת נחש) בבסיס
רגלה הקדמית  -כך שלא עמדה על הרגל הפגועה  -המשיכה בהריון
והמליטה עופר שליווה את אמו כמה חודשים ושרד עד עצמאותו.
לאחר ההמלטה הצבייה אוכלת את השליה ,מלקקת את העופר ומא
עודדת אותו לקום על רגליו ולינוק; זה דורש למידה ,כי העופר
מחפש את העטין בין הרגליים (הקדמיות או האחוריות) .כשהעופר
יונק אמו מלקקת את אחוריו וגורמת לו להטיל שתן וגללים ,אותם
היא בולעת .למרות שהוא עדיין מדדה ,היא מוליכה אותו מאות
מטרים מאתר ההמלטה ורק אז נותנת לו לרבוץ  -כך היא מונעת
ריחות העלולים למשוך טורפים לאתר ההמלטה ולעופר.
בשבועות הראשונים לחייו העופר רובץ מוסווה ,וכשטורף (או
אדם) מתקרבים אליו הוא מוריד את ראשו ואוזניו ועוצם את עיניו,
כך שקשה לראותו גם מטווח מטרים ספורים .רק אמו  -הצופייה
ממרחק מאות מטרים  -היא המתקרבת אליו להנקה ,ואחר כך הוא
חוזר לרבוץ .אחרי חודש ויותר הוא מתחיל להתלוות לאמו.
הסוף :ב 12.7.18 -נמצאה צביה  6מתה ,לא רחוק מהשוקת .סיבת
המוות לא הייתה טריפה.

המדור לשירותכם /

שרי ניצן
מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים

המוקד לפניות הציבור

נתונים קשים

המוקד לפניות הציבור פועל במועצה האזורית חבל אילות החל מה 1-בינואר .2020
המוקד משמש ככלי תקשורת בין מחלקות המועצה השונות לבין תושבי ואורחי החבל,
והוא מהווה נדבך נוסף בשיפור רמת השירות הניתן לתושבי החבל על ידי המועצה.
לְ ָמה מיועד המוקד?
דיווח על מפגעים ומטרדים ברחבי המועצה כגון :פסולת ,תחזוקת תשתיות ,תאורה ,בעלי
חיים משוטטים וכד'.
שאלות ובקשות למידע בנושאים שונים ,מעבר למפורט באתר המועצה.
שימו לב! כלל השירותים הניתנים על ידי המועצה מפורטים בחוברת אמנת השרות ובאתר המועצה.

המוקד לפניות הציבור מבוסס על מערכת טכנולוגית ייעודית ,המשמשת הן את
התושבים והן את בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה.
מה המערכת מאפשרת?
 .1דיווח  -מתבצע על ידי התושב/ת באמצעות טופס מקוון ,או על ידי המוקדנ/ית בהמשך
לשיחת הטלפון מתושב/ת .בעקבות הדיווח נפתחת קריאה במערכת.
 .2תיעוד  -כל הפניות מרוכזות במקום אחד באופן המאפשר לחזור אליהן על מנת להמשיך
את הטיפול בהן ו/או לנתח אותן.
 .3יידוע  -הקריאות מופנות על ידי המערכת לגורמים המטפלים הרלוונטיים במועצה .בנוסף,
התושב מקבל הודעת  SMSגם כשפנייתו נקלטת במערכת וגם כשהטיפול בה מסתיים.
 .4ניהול  -בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה מעדכנים באופן שוטף את הפעולות הנעשות
בעקבות הפניה וכן את סטטוס הפניה בכל שלב ושלב.
 .5מעקב  -המערכת מאפשרת מעקב פנים-מועצתי אחר הטיפול בפניות; משך הטיפול והאיכות שלו.
 .6ניתוח  -שימוש בדו"חות ובסקרי שביעות רצון המאפשרים לנתח את הביצועים ולשפרם
במידת הצורך.

איך זה בדיוק מתבצע?
קבלת דיווח טלפוני על ידי התושב/ת
פתיחת קריאה על ידי התושב/ת באמצעות
מילוי טופס מקוון באתר המועצה

פתיחת קריאה במערכת על ידי המוקדנ/ית

הודעת  SMSלתושב

ניתוב הפנייה לגורם המטפל הרלוונטי

תיעוד הטיפול בפנייה על ידי הגורם המטפל

סגירת הפנייה ועדכון התושב בהודעת SMS

שרי אשחר

לראא
השנה,
ציינה
שונה,
המועצה אזורית
חבל אילות את
היום הבינלאומי
למאבק באליא
מות נגד נשים,
במפגש שכלל
הסרט
הקרנת
"כביסה
מלוא
כלכת"  -סיא
פורה האישית
הבמאית,
של
יעל שרר ,שגם
קיימה שיחה עם
הצופים לאחר
ההקרנה.
המפגש התקיים
בחסות המחלקה לשירותים חברתיים ,הממונה על מעמד האישה
במועצה ,ומחלקת תרבות של המתנ"ס.
חיבור בין מחלקות שונות ואגום משאבים חשוב מאוד בנושא זה,
הפוגש נשים בכל תחומי החיים ,ובלי קשר למצבן הכלכלי ,המא
שפחתי ,מקום מגורן או עיסוקן.
אלימות פיזית ,מינית ,כלכלית ,מילולית ,רגשית ,פסיכולוגית,
איומים ,הפחדה ,בידוד חברתי ,הטרדה מאיימת ומעקב – כל אלו
ביחד או לחוד ,הינם מנת חלקם של אינספור נשים וגברים ברחא
בי העולם .עבירות מין הן עבירות שבהן שיעור הנשים הנפגעות
נותר גבוה בצורה משמעותית משיעור הגברים .מעגל הנפגעים
מהאלימות הינו רחב וכולל אנשים נוספים ,גם אם אינם נפגעים
ישירות מהאלימות ,כמו ילדים העדים לאלימות וחיים באווירת
מתח ,פחד ואימה .על פי דווחי האו"ם  -אחת מכל שלוש נשים
ברחבי העולם סבלה מאלימות כלפיה ,לפחות פעם אחת בחייה,
בדרך כלל מידי אדם קרוב ומוכר לה .להלן נתונים נוספים:
 אחת מכל שלוש נשים תעבור תקיפה מינית במהלך חייה אחת מכל ארבע נשים נאנסת אחת מכל שש ילדות עוברת גילוי עריות אחד מכל שישה בנים עובר תקיפה מינית בישראל חיות כיום כ  600,500נשים מוכותאיילה מאיר ,עובדת סוציאלית וראש אגף בכיר משפחה וילד
בקהילה ,כתבה :״אלימות במשפחה היא אחת התופעות החברא
תיות החמורות וכרוכים בה קושי רב לפנות ולדווח ,סודיות ובוא
שה ולעיתים אף חוסר מודעות לחומרת הבעיה .מאידך ,ההוכחות
בשדה המקצועי מוכיחות כי פנייה לקבלת סיוע וטיפול מסייעת
בהפחתת המסוכנות וביציאה ממעגל האלימות הן לנפגעים והן
לפוגעים" .זה המאבק של כולנו.אחת המטרות של ציון היום הזה,
היא להביא למודעות של כולם את התופעה ולעודד נשים לפנות
לקבלת סיוע.

(מוקד )106

ניתוח הפניות ורמת השירות

איך יוצרים
קשר?

לוח מודעות

לוח אירועים

לוח עסקים

פתיחת קריאה
באתר המועצה

פניה טלפונית
טל' 08-64-55-106

ניתן לפנות 24/7

eilot.org.il/moked106

או לחצו על האייקון
המתאים בדף הבית

תחבורה ציבורית

מרפאה אזורית

מוקד 106

ראשון  -חמישי
בשעות
09:00-15:00

קליטה בחבל

רכישת כרטיסים

ספר טלפונים

*בהמשך גם אפליקציה לתושב
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שרי אשחר

מירוץ תמנע

22002109

המירוץ הקהילתי השני בחבל אילות
בנופיו המרהיבים של פארק תמנע
כשרצים מגיעים למקומות נפלאים

יום שישי7.2.2020 ,
 ,6:30-11:30באגם תמנע
 6:30התכנסות וחלוקת חולצות
 7:30הזנקה מסלול  8ק"מ
 7:45הזנקת מסלול  5ק"מ
 9:00הזנקת מסלול ילדים ומשפחות  2.5ק"מ

פרטים והרשמה באתרaravaway.co.il/events/78 :

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות

בית ספר משותף בערבה

גרסה חדשה
צבע בריק
פאנטון 484
֞© כל הזכויות שמורות

המקפצה

