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מהנדס המועצה ,יוני פרג'ון ,יוצא לדרך חדשה
אחרי  14שנים בתפקיד .אנחנו עוד נשמע עליו!

"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 :איתן בניוביץ' ,חנן גינת,
אלעד ויזל ,ליאת לרנר ,שרי הריס,
מרווה קובי ,בני שלמון
צילום שער :חגית פינס
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העורכת הולכת
לא כך דמיינתי את הגיליון האחרון שלי.
אחרי שמונה שנים ,הנחתי שאעבור
ביישובים לחלק את העיתון ,אקבל קפה
בכל מקום ,אולי עוגה ,אולי אפילו צהריים
בחדרוכל כלשהו .אבל באה הדודה קורונה
וטפחה על פניי עם המציאות והמסכה.
לאחר תקופה בה “קצה המדבר” בא והולך,
ואני בעיקר הולכת ,נדרש ממני בדק בית
רציני במהלך החודשים האחרונים ,ואחרי
שסיימתי להאשים את מזג האוויר ,את גיל
המעבר ,את החתול שלנו ואפילו את ביבי,
הבנתי שאין מנוס מלהודות בעובדה הפו
שוטה ,שנשחקתי .זה לקח זמן ,כי אני מתו
קיימת כבר קרוב לשמונה שנים עם הידיעה
הברורה שעריכת “קצה המדבר” היא העו
בודה המעניינת והמהנה ביותר שהיתה לי.
אז עברתי את חמשת שלבי האבל בצורה
מסודרת:
הכחשה – שחיקה? אני? מה פתאום? שחיו
קה בעבודה זה משהו שקורה לבני  ,50אחרי
עשר שנים.
כעס – זה לא יכול להיות! אני מ ת ה על
העבודה שלי!!!
מיקוח – אולי רק אקח חודש חופש ,ואז שוב
יבוא לי?
דיכאון – אוי ,לא .איבדתי את המוטיבציה
לעבוד.
קבלה – אני בת  ,48עורכת את העיתון
שמונה שנים ,ואני עייפה.
לא ארחיב על התחושות והסיבות ,רק על
התוצאה – כבר
בינואר הודעתי,
בצער רב מאד ,על
עזיבתי את התפו
קיד ובמהלך החוו
דשים האחרונים
ערכתי את הגיו
ליון האחרון שלי,
נכון לתקופת חיים
זו .אז אני כאן,
מעל דפי העיתון,
והודות לקורונה,
יש לי מספיק זמן
לנקות שולחן ואת
המצפון (אני מקו
ווה) ולהיפרד כמו שצריך.
יש לי כמה חלומות לעתיד – לפתוח פאב/
בית-קפה/ספריה (בשם “קצה המדבר”,
כמובן) ,לעבוד בחנות ספרים ,לנהל שלוש
ספריות במקביל ,לבנות מקדש לספרים ולו
סגוד להם מדי יום ...הבנתם את הקונספט.
לנעליי (בעלות המידה הממוצעת) ,תיכנס
בקלילות נורית גורן בעלת המידות הטובות,
האחת והיחידה ,מנהלת הארכיון האזורי,
חברת קיבוץ אילות וכותבת מוכשרת להו

דהים.
ברוח הזמן והשינויים ,ייצא העיתון פעם
בחודשיים ,וזאת משני טעמים עיקריים:
הקיצוצים החריפים שחווה המועצה בגין
ביטול מעמדה כעיר עולים ,משפיעים על
כל התחומים; גם על העיתון האזורי.
הסיבה השנייה היא העובדה הפשוטה שרוב
התקשורת בעולם ,בארץ וגם באזורנו המו
רוחק ,מתנהלת באופן מקוון והדפוס ,אמנם,
לא מת כפי שניבאו כבר לפני שנים ,אבל
בהחלט מצמצם את נוכחותו בחיינו .תורמת
לכך העובדה שחומר הגלם ממנו מייצרים
נייר – העץ – הולך והופך יקר ערך (תשאו
לו את האוסטרלים) וחבל על הענפים ואילו
מחירו של נייר ממוחזר גבוה מאד.

זה בידוד ,זה?
ביוני  1992התמזל מזלי במידה בלתי מצויה
– יום לאחר שהשתחררתי ,האוניה עליה
פיקד אבי ,יצאה להפלגה של שישה שבועות
לקניה ודרום-אפריקה .כיוון שכך ,עשיו
תי מה שעושה כל בחורה בת  20שבדיוק
השתחררה – רוקנתי את הצ’ימידן ממדים,
מילאתי אותו בספרים ועליתי על ה”הרון”,
אוניית משא במשקל  7,000טונות (22,000
עם מכולות).
הקבינה שלי היתה חדרון באורך של שלושה
מטר וברוחב של שני מטר ,עם צוהר שהשו
קיף לכיוון הירכתיים ומכונת כתיבה שאבא
ארגן מבעוד מועד ,כדי שהילדה היצירתית

מלך כלוא ומשוחררת טרייה

שלו תוכל לבטא את עצמה .וזהו.
אבא שלי ,אחד מרבי החובלים הטובים
בתולדות הימאות הישראלית ,לא משחק
שש-בש .טלוויזיה לא היתה בקבינה .הייתי
היחידה על האונייה שלא היתה אשת צוות.
ולצעירים שביניכם – לא ,לא היו אז אינטו
רנט וטלפונים ניידים ,ואם אתם לא יודעים
מה זו מכונת כתיבה ,אז תעשו גוגל.
אבל זו לא היתה ההפלגה הראשונה שלי,

דבר העורכת
רחוק מכך ,אז ידעתי מה מצפה לי – עגינות של שעות ספורות עד
יומיים בכל נמל ,מזג אויר הפכפך ובקו הספציפי הזה – שבועיים
ים (כלומר ,שבועיים של הפלגה רצופה בלב ים) .אלה היו שישה
שבועות מופלאים ,במהלכם נעלמו כלא היו הקילוגרמים העודפים
של הצבא (יחד עם השרירים) .כתבתי עשרות דפים .שתקתי רוב
הזמן וחשבתי  -שזה מה שקוראים ״ויפאסנה״ ,רק שאז לא ידעתי
את זה  -ודיברתי בעיקר עם אריות.
בין המכולות הרבות שהיו עמוסות על סיפון ההרון ,ניצבו שתיים
שבחזיתן סורגי כלוב ובתוכן חמישה אריות וחמש לביאות ,שיו
צאו למסע מהספארי ברמת-גן ,לספארי בקניה( .לא אותו סגנון של
ספארי ,כאילו דא!) .למה ישראל העבירה לקניה אריות ,עד היום לא
ברור לי .זה הכי למכור קרח לאסקימוסים.
עשר החיות המפוארות הללו היו בדיכאון ,כצפוי ולא עזרו שיחות
המוטיבציה שקיימתי עמן ,במהלכן סיפרתי להן על המקום הנפלא
אליו הן מגיעות .רוב הזמן ,הן היו אדישות למאמציי לתקשר ובשאר
הזמן החליפו ביניהן מתכונים של בשר אדם.
מצד אחד – נכון ,זה היה בידוד מבחירה ותמיד יכולתי להקיף את
הסיפון ,לחצות את האונייה מקצה לקצה ,או לעלות למקום האהוב
עליי – המונקי-איילנד (“גג” האונייה ,הממוקם בדיוק מעל לגשר)
ולראות כלום עד אין סוף.
מצד שני ,בואו ...פרופורציות  -אריה בכלוב ,שבתוך מכולה ,על
אונייה ,בים סוער לעיתים ,במשך כחודש ,לעומתנו באביב .2020
החיים די טובים ,בסך הכל.

למית .הראשון הוא “העמדה” ( )THE STANDשל סטיבן קינג.
מכיוון שבמלך האימה עסקינן ,אז יש כאן גם קצת הפחדות ולא
מעט מהעל-טבעי ,אבל בסופו של דבר ,מדובר באלף ומשהו עמוו
דים של יצירה אפוקליפטית מדהימה ,שנכתבה בימים בהם היה
הסופר מחויב יותר ליצירה ופחות להוצאת הספרים“ .העמדה” מצו
טיינת ברוחב עלילה נדיר ,אפילו בשביל סטיבן קינג ואם אתם לא
נבהלים ממגפה שקוטלת  99%מהאנושות ,אז מובטחת לכם קריאה
מהנה (וארוכה) .והדבר הבאמת מעניין ?...הספר נכתב בשנת .1978
לבני הנוער (אבל גם מבוגרים יכולים ליהנות) ,יצאה לא מזמן
טרילוגיה מוצלחת“ :התפרצות”“ ,הונאה” ,ו”אבולוציה” ,שמציעה
טוויסט מעניין ,ספק מדעי ,ספק פנטסטי .מכיוון שמדובר ביצירה
חדשה ,אולי קל יותר להתחבר למציאות בה היא מתקיימת ,מציאות
בה כבר יש תקשורת מקוונת וטלפונים ניידים ,הממלאים תפקיד
חשוב בסיפור ,אך לא מרכזי .בנוסף למגפה הייחודית ולהשפעותיה
הפיזיולוגיות ,מעניין במיוחד לקרוא על תיאוריות הקונספירציה
הצצות (ממש כמו במציאות) ועל התמודדות החברה עם המצב.
ההמלצות הללו יכולות להישמע כמו מתכון להתקפי חרדה ,אבל
מכיוון שמדובר בספרות פנטסטית ובדיונית ,יש מקום לקוות שהיא
גם תובן ככזו ולא כתחזית מציאותית ,מה גם שהקורונה ,על כל
מצוקותיה ,לא מגיעה לקרסוליהן של המגפות המתוארות בספרים
הנ”ל.

לא להיפוכונדרים

בגיליון הזה אני מכה על חטא .על כמה חטאים – דחיינות ,שיכו
חה ,עוד קצת דחיינות ,והרבה נקיפות מצפון .באמת .מאד קל לי
להרגיש אשמה (אבל זה רק בגלל שהייתי נשואה לפולני) .ואם אני
באמת אשמה ,אז מצפוני נוקף עד שהוא קורס לתוך עצמו.
ראיונות שערכתי ומעולם לא הפכו לכתבות – בדרך כלל ,מכיוון
שמדובר היה בנושאים שהם “על-זמניים” ,כלומר שאינם תלויי זמן.
לא מאורע שיש הכרח ליידע את הציבור עליו במועד מסוים ,אלא
כזה שיכול להתפרסם גם בזמן אחר – נשארו במגירת ה”יום אחד
אלה יהיו כתבות” .וכך ,נדחו ונדחו להן כתבות חשובות ,אבל לא
דחופות וכמה אנשים חשובים ובעיקר נשים חשובות ,לא זכו לבמה
לה הם ראויים ,כמו חגית גל המופלאה ואיילת קריספין שאין לה
תחליף.
תוסיפו לכך את הזיוף הבוטה של מועדי הוצאת העיתון בחודשים
האחרונים – חודש כן ,חודש כמעט ,חודש בטח ,חודש לא בטוח.
הוסיפו לכל אלה את העובדה שכפי הנראה איש מעולם לא ערך
את “קצה המדבר” יותר מחמש שנים ברצף ,במתכונתו הנוכחית.
ותקבלו את השורה התחתונה.

כמו כולם ,גם לי יש המווווון תובנות ומחשבות עמוקות ,אבל אני
מרחמת עליכם ,אז לא אחלוק אותן כאן ועכשיו .אז מה כן? ספרים.
אם אינכם לוקים בהיפוכונדריה ,אז זו ההזדמנות להשלים קריאת
חובה (בעיניי) ,של ספרים המציעים את הגרסא שלהם למגפה עוו

MEA CULPA

בואו נשים במרכז
זה זמן מה שאני שמה לב לכך שתפקידי מפתח רבים במועצה האזוו
רית חבל אילות ,מאוישים על ידי נשים .החלטתי לבדוק את הנוו
שא לעומק ולהשוות למקומות אחרים .התוצאה – בכתבה המופיעה
בעמודים .12-13
ברוח זו ,מוקדש הגיליון לנשות החבל – אלה שהובילו וממשיכות
להוביל – מנכ"לית ,מזכירת קיבוץ ,מנהלת בית-ספר ,חברת מליאה,
רופאה אשה במרפאה האזורית ורפואת נשים .תמונת השער מפגינה
את כשרונה של חגית פינס ,המצליחה לייצר מראות ייחודיים ,גם
בעזרת מצלמת הטלפון הנייד...
מעצבת העיתון – מעצבת ,והעורכת עורכת .ככה יצא.
ספרים מרגיעים

עדיין שלכם ,גל נקדימון
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זום זום זום ,עולה הזמר
רבות דובר וגם נכתב על יתרונות התקשורת המקוונת בימי הקורוו
נה .אז הנה עוד קצת.
אז הזום זינק ועלה למעלת מלכות בקרב אמצעי התקשורת ונתן
לכולנו את האפשרות לקחת חלק בפעילויות ,טקסים ואירועים –
מבלי לצאת מהבית .בחבל אילות היו רבים שהשכילו למנף את

השימוש באפליקציה ,לטובת שיתוף התושבים ביוזמות מעניינות,
כמו מפגשים קהילתיים בנושאים שונים ,סרטונים רבי משתתפים
(של מורי בית הספר ,למשל) ,קבלות שבת ,עריכת טקסי יום השואה
ויום הזיכרון לחללי צה"ל ,הפקת קליפ אזורי רב-משתתפים לחג
הפסח ואפילו חגיגות משק הצליחו לקיים בדרך משמחת וייחודית.

שיר משותף בזום  -מורי בית הספר

בחזרה לפייסוש
גם הפייסבוק ,שכבר הוספד על ידי רבים וננטש על ידי הצעירים לטוו
בת האינסטוש והטיקטוק ,חזר לגדולתו וכיכב בחבל אילות בדף "קהילה
בימי קורונה" (ששמו שונה בינתיים ל"הקהילה! ...של הקהילות בחבל
אילות״) .בדף המשמח הזה ,אפשר היה להיחשף למתרחש ביישובי
החבל ,מבלי להגיע אליהם .למעשה ,רבים אמרו כי בימי הקורונה ,הם
יודעים יותר על מה שקורה ביישובים אחרים ,מאשר בימי שיגרה.
בבאר-אורה הוכנו שלטי ענק צבעוניים ומשמחים ונתלו על הבתים ,זרעי

מלון חולקו לתושבים תחת השם "זרעים של תקווה" ,בקטורה עבר בין
הבתים אוטו גלידה (עם מנגינה מעצבנת והכל) ,בלוטן חילקו מדי יום
ערכות פעילות לילדים ,ועוד ועוד.
האנשים אולי היו כלואים בבתיהם וביישוביהם ,אבל היצירתיות פרצה
את כל הגבולות – שירים נכתבו ,תמונות צולמו ,יצירות נוצרו ,מסכות בד
נתפרו ,כל אוחז בגיטרה ניצל את הזמן הפנוי שניתן לנו והנעים זמירות,
ומה שהכי משמח – כל אלה בחרו לשתף אותנו בדף הפייסבוק הקהילתי.
המסכות של נאווה ארצי

שלטים אופטימיים בבאר  -אורה
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מהמתרחש בסגר

 /גל נקדימון

אתגר לימי קורונה

הכל מכולם

אתגרים – מקומיים יותר ופחות – צצו מדי יום ,כמו אתגר 10,000
הצעדים ,אתגר נייר הטואלט ,אתגר המתכון ,אתגר הפינג-פונג,
אתגר תמונות מהטבע עד  100מ' מהבית ועוד ועוד .לטובת אתגר
מסוג אחר נרתמו חנן גינת והדס שפירא ,שהתמודדו בכבוד עם
שאלות כבדות משקל כמו "שש-בש או דמקה"? "כובע טמבל או
בנדנה"" ,אלכוג'ל או כפפות" וכמובן ,השאלה הקשה מכולן – "על
האש או פויקה"???

דרך "קהילה בימי קורונה" ,יכולנו גם להרכיב פלייליסטים אזוריים
לפי נושאים כמו שנות השמונים ,פריחה והתחדשות ,מימונה ועוד,
שאפשרו לנו לרקוד בבתים .אפשר היה להסתייע בטיפים של מומו
חים מהקהילה בתחומים כמו הומיאופתיה ,הפרעות קשב ,הדרכות
הורים וכן הלאה .קיבלנו רעיונות בשפע לפעילויות ומשחקים בבית,
נחשפנו לתכנים מעשירים ומרתקים דרך הקתדרה הוירטואלית של
אנשי
באר-אורה,
"אלעד"
תיאטרון
צ'יפרו אותנו בסו
רטונים עם תרגילי
ותיאטרון,
משחק
משחקים והפעלות
לכל המשפחה ,וגם
העבירו סדנת כתיו
בה ללא עלות .פארק
תמנע שלח דרישות
שלום מצולמות ,בית הספר למחול "סופה" שיתף ריקודים וכמעט
מדי יום יכולנו ליהנות מצילומי הרחפן המרהיבים של רום כרמי,
שהביא לנו את המדבר המופלא הביתה.

אחרונה חביבה
אחד הדברים הטובים שקרו עם בוא הקורונה ,היא העובדה שכלובים
רבים בעמותות של בעלי חיים התרוקנו מיושביהם ,כי בני האדם
הבינו שאם הם ממילא סגורים בבתיהם ,אז מדובר במהלך שתורם
לשני הצדדים – חברה ,נחת ועניין לשוהים בבית ,ומשפחה לבעל
החיים המאומץ.
עם סימני החזרה לשיגרה ולקראת חג השבועות ,התבקשנו לשתף
את הביכורים שלנו .אני הקשבתי להמלצות וצירפתי למשפחה –
הכוללת ילד ,כלבה וחתול – גורת חתולים קטנטונת ומתוקה להפו
ליא .בגלל שזו כנראה ההזדמנות האחרונה שלי לעשות כאן (כמעט)
כרצוני ,אני מנצלת את הבמה ,כדי לשתף אתכם בעודף המתיקות
שנחת עלינו עם הסגר ,ומוסיפה המלצה – כל זמן ,הוא זמן טוב
לאמץ בעל חיים; לא צריך לחכות למגפה עולמית.

טיפ וטרינרי

ד"ר ריק עדן ,וטרינר

חיות הבר ולחיות במדבר
באחד הלילות נדרסה צבועה על כביש הערבה .נוסעים זיהו
אותה  -צעירה יפיפייה ,פצועה אנושות ומדממת .הם אספו
אותה בצומת באר-אורה ,התקשרו למוקד של רט"ג והביאו
אותה לצומת גרופית ,שם חברנו אליהם – הפקחים ואני.
למרות השעה המאוחרת ,והנסיעה הארוכה בחזרה לביתם בצו
פון שעוד עמדה לפניהם ,הנוסעים סירבו לעזוב ,עד שראו שאני
מטפל בצבועה ,וזה חימם את הלב.
חיות הבר גרות בסביבתנו ופועלות "להביא את לחמן" הביתה,
בכל שעות היממה .הן נזהרות  -אבל זה לא תמיד מספיק בכדי
לא להיפגע מאתנו .אנחנו זוכים בטבע עשיר ונושם חיים.
כל אחת ואחד יכולים להיות פאסיביים או להפגין אכפתיות
כלפיו .לרט"ג האחריות לטפל בבעלי-חיים נפגעי כביש או כל
תאונה אחרת.
אם אתם עדים לאירוע חריג בחיות בר ,בבקשה יידעו את המוו
קד ( *3639שלוחה  ,)2פקח שאתם מכירים ,או מוקד הכבישים.

קיילי (הכלבה) והחברה החדשה במשפחה  -זואי
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מהמתרחש בחבל
לאשה
מתחילת פברואר ,אמורים היו להגיע למרפאה האזורית רופאי נשים
בכירים ,בתדירות גבוהה מהרגיל ,אבל לקורונה היו תוכניות אחו
רות .עכשיו ,עם החזרה ההדרגתית לשיגרה ,הם מתחילים להגיע,
וד"ר מתי זיו לא יודע את נפשו מרוב שמחה.
אפשר לחלק את הרפואה לשני חלקים עיקריים :רפואה ראשונית
ורפואה יועצת .הראשונית ,כוללת רפואת ילדים ,משפחה ונשים.
במשך שנים ,היה מגיע לכאן מאילת רופא נשים ,פעם בשבועיים,
לשלוש שעות .מן הסתם ,תדירות כזו אינה נותנת מענה לצרכים
הרפואיים של נשות החבל ,שלא לדבר על נושאים ספציפיים ,בתוך
רפואת הנשים.
"לפני כמה חודשים נוצר קשר טוב עם אחת מרופאות הנשים הטוו
בות בארץ" ,מספר מתי" .הקשר נוצר ,מכיוון שבנה היה אמור להו
תנדב בסמר .זה לא קרה ,אבל היא דווקא כן הגיעה לכאן".
הרופאה המדוברת – ד"ר אחינועם לב שגיא ,נחשבת לאחת הטובות
בארץ ("אם לא הטובה ביותר" מציין מתי) ,בתחומה .מי שמבקשת
לקבוע אצלה תור באופן פרטי ,נאלצת להמתין חודשים רבים ,אפיו
לו שנה ,אבל אלינו היא מגיעה פעם בחודש ,בימי שישי .אבל זה

לא הכל.
"ד"ר לב שגיא אספה סביבה חבורה של קולגות מתחום רפואת הנו
שים ,כל אחד מהם מעולה בתחומו ,וכל אחד מהם מגיע למרפאה
שלנו פעם בחודש ".מודיע מתי בגאווה מוצדקת" ,כך שבכל יום
שישי יש כאן רפואת נשים מהטובות בארץ!"
כאשה ,אני – מן הסתם – מביעה שביעות רצון מהחדשות הללו,
ומתי מסכים" :מדובר בתחום רפואה ראשונית שעבר שדרוג יוצא
דופן; זה אחד ההישגים של המרפאה ,שאני הכי גאה בהם ,בשנים
האחרונות".
אין להם בעיה להגיע לאזור המרוחק שלנו?
"נכון לעכשיו ,הם מאד נהנים לבוא לכאן ורווים נחת מהמרפאה.
יותר מזה  -הם מספרים על כך לרופאים נוספים בירושלים וכתוו
צאה גם מומחים בתחומים נוספים מביעים עניין בהגעה למרפאה
האזורית שלנו!"
שימו לב! אפשר לקבוע תורים למומחים הללו ,רק דרך משרד המו
רפאה האזורית שלנו .ושתהיו לי בריאות.

גל נקדימון

הרפואה מרחוק – מתקרבת
התפשטות נגיף הקורונה ,הביאה לשדרוג מערכות שירותים מקו
וונים .גם המרפאה האזורית לא נשארה מאחור והרחיבה את האפשו
רויות לקבלת שירות מרופא המשפחה ומרופא הילדים  -וזאת מבלי
לצאת מהבית.
מאז החל משבר הקורונה ,ניתן היה לזמן ביקור טלפוני אצל רופאי
המשפחה והילדים ,במקום להגיע פיזית אל המרפאה .שירות זה
נועד לצמצם את המגעים שאינם הכרחיים ולהגן על ציבור המטופו
לים והצוותים הרפואיים.
בנוסף ,ניתן להתכתב עם הרופא האישי ישירות לצורך התייעצות
בנושאים רפואיים ולקבלת אישורים .זאת ,בנוסף להתכתבות עם
משרד המרפאה.

שירותים אלה מצטרפים למגוון השירותים הדיגיטליים של כללית
ובראשם השירות הייחודי  -אבחון מרחוק באמצעות מכשיר Tyto
המאפשר לבצע שמונה בדיקות מהבית ,בהן גרון ,אוזניים ,האזנה
לריאות ,האזנה ללב ומדידת חום ,כאשר הנתונים משודרים און-
ליין דרך אפליקציה לרופא ,אשר מקבל את המדדים הרפואיים
ומייעץ בהתאם לנתונים.
בנוסף ,כללית מציעה את שירות רופאי און-ליין הפועל למעלה
מעשר שנים .השירות פועל מדי יום בתחומי משפחה ,ילדים ועור.
כמו כן ,מפעילה כללית מוקד למבודדי הבית ,שפועל כל יום מהו
שעה  08:00עד .24:00

דוברות קופ״ח כללית

רביעיות חבל אילות
בט"ו בשבט הגיע לתיבת הדואר שלכם משחק רביעיות של חבל
אילות' ,בשבילי הערבה'.
המשחק פותח על ידי היחידה הסביבתית ומו"פ מדבר וים-המלח
והוענק כמתנת חג מהמועצה לכל בתי האב בחבל.
משחק זה ,הינו פרי מאמץ משותף של עשרות אנשים בחבל אילות
והסביבה ,שנרתמו ,כתבו ,צילמו ,ערכו ,העירו והאירו.
מטרת המשחק  -להכיר לתושבי החבל את האזור בו אנו חיים:
יישובים ,תעשייה ,מדע ומחקר ,תיירות ,קצת היסטוריה מודרנית
וכמובן טבע וסביבה :נחלים ,צמחים ,יונקים ,זוחלים ,ציפורים וקשר
אדם-סביבה .לא רק תושבים ,גם אורחים מבחוץ יוכלו לקבל ליו
דיהם את המשחק ויזכו לפריסה רחבה של חבל אילות ,על כל ענפיו.
השקענו מאמצים רבים על מנת שמעבר למשחק חברתי מהנה ,בין
אם משפחתי או עם חברים  -ניתן יהיה להשתמש בו גם ככלי חינוכי
וללמוד כמה עובדות על אזורנו.
כל ערך מלווה בטקסט של -כ 70-מילים ,מפה רלוונטית ואייק�ו
נים של מידע נוסף ,כגון :ערך מוגן ,בע"ח בסכנת הכחדה ,צמח
מרפא או אכיל ,יישוב עם שדה סולארי ועוד .תהליך הפיתוח היה
ממושך וארך כמעט שנה ,מהרגע שהגיעה אלינו יוזמת משחקי רביו
עיות "בשבילים של סבא" ,עם רעיון של פיתוח משחק ייחודי עבור
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רשויות ,ועד קבלת המשחקים המוכנים מבית הדפוס וחלוקתם.
תודה לאנשי רט"ג במרחב ערבה דרומית ,שהיו שותפים ותרמו
רבות למשחק .מקווים שנהניתם ממנו במהלך השבועות האחרונים
ושהוא עזר להעביר את הזמן.

ליאת לרנר

אפשר לנשום?

 /צחור אדלר-אגמון

עצי הינבוט מסבים נחת ועוגמת נפש גם יחד ,עקב היותם נותני צל יעילים ואלרגנים חזקים ביותר .לצד אלה
הנהנים לשבת בצל הינבוט ,ישנם לא מעטים המסתגרים בבתיהם עם מכשיר אינהלציה ומחכים שהאביב יעבור

אחד הינבוטים בגרופית שנבחרו לניסוי

המזרקים הנעוצים בינבוט

במסגרת עבודתי כחוקר במו"פ החקלאי ,נעניתי לבקשה שהופנתה
למועצה  -לטפל במניעת הפריחה בעצי הינבוט.
ינבוט המסקיטו ( )Prosopis julifloraהוא עץ שמוצאו ממקסיקו.
בשל גובהו (המגיע ל 15-מטר) והנוף הרחב שלו ,הוא משמש כצמח
צל באזורים הצחיחים של ישראל וכמשוכות בגינון עירוני .ינבוט
המסקיטו סווג על ידי ארגון שמירת הטבע העולמי  ,IUCNכאחד
ממאה האורגניזמים הפולשים הגרועים ביותר והוא מופיע ברשיו
מת המינים שאינם מומלצים לגינון ,על פי המשרד להגנת הסביבה,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,רשות הטבע והגנים וגורמים נוסו
פים.
העץ הינו פולש אגרסיבי במדינות רבות ,במיוחד בשטחים צחיחים
וצחיחים למחצה ,באזורים בהם הקרקע לא קופאת .הוא עמיד למו
ליחות קרקע גבוהה וליובש ,תכונות המאפשרות לו להתחרות בהו
צלחה בצמחים אחרים .באזורנו ,הינבוט משיר את העלווה בתחילת
חודש מרץ ולאחר מספר שבועות מתחיל העץ ללבלב מחדש ,כאשר
בכל חיק עלה ישנה גם תפרחת .פריחת הינבוט מהווה גורם אלרגני
חזק ,שגורם לפגיעה באיכות החיים ואף לסיכון חיים.
בשנים האחרונות עלתה המודעות לעובדה שפריחת הינבוט -
הממלאת בעונת האביב את האוויר בגרגרי אבקה  -מהווה גורם
אלרגני המטריד את התושבים ופוגע באיכות החיים ,כאשר גם אלו
שאינם אלרגיים לפריחת הינבוט עלולים לפתח אלרגיה לאחר מספר
שנים של חשיפה .ישנם תושבים באזור המסתגרים בבתיהם במהלך
תקופת הפריחה של העץ ,יש כאלה שאף עוזבים את האזור לכמה
שבועות ומספר משפחות אף נטשו את הערבה בשל גורם זה .מתוך
מודעות לבעיה ,בשטח בית-הספר החדש "נוף אדום" ,לא יינטעו
ינבוטים .באין ברירה וכמוצא אחרון לבעיה ,הגישה המועצה האזוו
רית של חבל אילות בקשה לכריתת העצים הקיימים בשטחה.

נמוכה  -יכולה להוות חלופה לעקירת העצים ולתרום לבריאות
התושבים באזור .המחקר הנוכחי התמקד בטיפול בחומרים מונעי
פריחה ,היעילים לעונה אחת לפחות.
המחקר נערך בשלושה מיקומים גיאוגרפים שונים :במועצה האזוו
רית ,בשיתוף פעולה עם ציון טל (מנהל מחלקת אחזקה ואחראי
הגינון במועצה) ,שגם טרח ונסע איתי לפקולטה לחקלאות ,לפגישה
עם החוקר השותף פרופ' יוסי ריוב ועם הגנן הראשי של עירית תל
אביב  -אילן אזריין .ובקיבוצים לוטן וגרופית ,בשיתוף האחראים
על הנוי של הקיבוצים  -דניאל בורשטיין בלוטן ויאיר מעודה בגו
רופית.

אפקטיביות
הצעת המחקר הנוכחית באה לתת מענה לבעיית האלרגיה ולמנוע
את כריתת העצים ,על ידי מניעת הפריחה ונטרול הגורם האלרגו
ני .המחקר נערך במימון קרן ג'יג'י ומטרתו להפחית או למנוע את
פריחת הינבוט ,על ידי חומרים מווסתי צמיחה .שיטה זו ,של מניעת
פריחה בעזרת מווסתי צימוח ,טרם נחקרה בעצי הינבוט .השילוב
של חומרים יעילים  -שסכנת הפגיעה שלהם בעץ קטנה ועלותם

הצעת המחקר הנוכחית באה לתת מענה לבעיית
האלרגיה ולמנוע את כריתת העצים ,על ידי מניעת
הפריחה ונטרול הגורם האלרגני
בדקנו מספר חומרים בריכוזים שונים ובזמנים שונים .אומנם ,המו
חקר נמצא רק בראשית דרכו ,אך כבר בשלב זה ,הוא הניב תוצאות
מאוד מעודדות .בניסוי .אשר נערך בגרופית ,נבחרו מספר עצים
שכבר התחילו לפרוח .ואומנם ,אחד החומרים שהוזרקו לעץ גרם
לנשירת כל העלווה החדשה ,כולל התפרחת ,כאשר לאחר שבוע
נצפה לבלוב מחודש ,אשר  -נכון לזמן  -זה אינו מכיל תפרחות.
השלב הראשון של המחקר נועד למצוא את החומר המתאים ביותר
ודרך היישום של  -אם בהגמעה ,בריסוס או בהזרקה ישירה לגזע,
ובאופן ראשוני למצוא את הריכוז האפקטיבי שלו.
בשלב השני ,שתוכנן לשנה הבאה בעת הפריחה ,המטרה הייתה
לדייק את העבודה ,ולמצוא את הריכוז הנכון ביחס לגודל העץ ,וכן
את מועד היישום .כולי תקווה ,שכאשר המצב ישתפר ,אוכל להמו
שיך במלאכה החשובה ,על מנת שכולנו נוכל ליהנות מצל העצים,
ללא ההשפעה השלילית של הפריחה.
תודה רבה לאמנון גרינברג ולעזרא רבינס על העזרה והעצות הח־
כמות ,וכן לאורי טרבולוס ,שהכין מפה של הינבוטים בישובים
ובמועצה.
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התינוק נולד

 /שרי הריס

לילד הזה ציפינו! נכון ,לא ככה ,אבל גם הנסיבות המיוחדות של פתיחת בית הספר החדש,
לא גרעו מההתרגשות ומהשמחה
צילום :ליטל שמואלי

ביום שלישי ,החמישה במאי ,זה קרה .הגיח לעולם התינוק לו
ציפינו כמעט שבע שנים .כדרכם של תינוקות ,הוא נולד קצת
באיחור ,קצת מעוך ,קצת קירח ,אך למשפחה אוהבת ,שעקבה בסו
קרנות ודאגה אחר כל שלב בהתפתחותו .בית חינוך "נוף אדום"
פתח את שעריו עבור תלמידי כיתות א' -ג' וכיתה ו' .4

מכמות הילדים הפוטנציאלית ,ובית הספר מתמלא .הסתובבתי
בין הכיתות כדי לראות את פני הילדים ללא מסכות והבנתי שאת
הליכת הבוקר ,שנהגתי לקיים ,אני יכולה לבטל בשקט .המרחבים
של בית הספר  -הן במבנים והן מחוץ  -מזמנים עבודה רבה למד
הצעדים.

הילד הראשון הגיע וקבוצה שלמה של אנשי צוות
נרגשים מודדים לו חום ,משפריצים אלכוג'ל על
ידיו ומאחלים לו בוקר טוב מאחורי מסכות

אסור לעלות על מתקני המשחקים ,אך האנרגיה
החיובית של הילדים והצוות עושים את שלהם.
גלידה טעימה מתנת מזנון יטבתה ופרחים מבאר
אורה משלימים את אווירת החג

מי שמכיר אותי היטב ,יודע שאינני אישה רגשנית ,אך אני מודה,
שבאותו בוקר ,כשנכנסתי לרכב לצאת לדרכי ,הדמעות החלו לזו
לוג .דמעות של התרגשות מצד אחד ,על כך שהחלום שלי ושל
שותפותיי מגיע לידי מימוש ומצד שני עצב ,שלאור המצב ,לא כל
בני משפחת "נוף אדום" יכולים לקחת חלק באירוע.
הילד הראשון הגיע וקבוצה שלמה של אנשי צוות נרגשים מוו
דדים לו חום ,משפריצים אלכוג'ל על ידיו ומאחלים לו בוקר טוב
מאחורי מסו
כות ,בתקווה
שהחיוך שלנו
עובר בנימת
הדיבור ובמו
בט.
אחריו מתו
חילים להגיע
אוטובוסים,
מלאים  -על
פי הכללים
 -במחצית
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אין חשמל ,אין מחשבים ,אסור לחבק ,הפופים היפים שקנינו מרוו
כזים בחדר ומחכים לזמנים בהם ניתן יהיה להוציאם ,מבלי צורך
לחטא .אסור לעלות על מתקני המשחקים ,אך האנרגיה החיובית
של הילדים והצוות עושים את שלהם .גלידה טעימה מתנת מזנון
יטבתה ופרחים מבאר אורה משלימים את אווירת החג.
עוברות כמה שעות ,ציורי הילדים מתחילים לעטר את הלוחות
וכבר נערכים לפיזור הביתה .אחרי יומיים נוספים כאלה ויש כבר
תחושה של שגרה חדשה.
טקס חנוכת הבית יאלץ ,כנראה ,לחכות למועד מאוחר יותר ,כי לא
נוותר על חגיגה ראויה .לא ברור למי הוא דומה ,התינוק הזה ,אך
אין ספק שהוא יצמח ויתפתח ויגרום לכולנו גאווה.
זו הזדמנות להודות לכל מי שעזר בתהליך ולא אציין שמות כדי
לא לשכוח אף אחד :החולמים ,התומכים מהרשות בעבר ובהווה,
האדריכלים ,המפקחים ,הפרויקטור ,היועצים ,צוות בית הספר
והתלמידים ,הקבלנים ,הפועלים ,משרד החינוך וחברי הקהילות
שהצביעו בעד מימוש החלום.
כשתוכלו לבוא לבקר ,תראו שהיה כדאי!!

צילום :ליטל שמואלי
צילום :ליטל שמואלי
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נועה הרחיקה נדוד

*

 /גל נקדימון

ד"ר נועה היא אחת מאלה ,שכבר בתיכון ידעו מה רוצים לעשות כשיהיו גדולים ,אבל הדרך שלה למרפאה
האזורית של חבל אילות ,עברה בצד הרחוק של האוקיינוס האטלנטי ולאחר מכן בצד השני של מדינת ישראל.

והחודש ,בפינתנו "הכר את המתמחה" ...תוספת חדשה ישנה למו
רפאה האזורית ,בדמותה של נועה גור-אריה זיו .חדשה ,כי נועה
החלה רק לפני חודשים ספורים לעבוד במרפאה ,במסגרת השלב
האחרון של התמחות ברפואת משפחה .ישנה ,כי נהגה להגיע מדי
פעם ,לסייע לצוות הרפואי ,בעיקר בימים של מחסור בכוח אדם.
חוץ מזה ,לבעלה של נועה קוראים מתי זיו והם גרים ביטבתה כבר
שמונה שנים.
בשנת  1984נולדה נועה בבית החולים הקריה בתל-אביב ,בימים
בהם שהו במקום יותר חולדות מאנשים (כך מספרת אימה) .שלוש
שנים אחר כך הצטרף למשפחה אחיה הצעיר וכשהיתה בערך בת
חמש ,עברה המשפחה לבוסטון ,בעקבות עבודתו של האב .את
שנות ילדותה העבירה נועה מעבר לים ,בהתחלה בבוסטון ולאחר
מכן בשיקגו .לארץ הם חזרו רק כשהחלה תיכון ועד אז כבר היו
היא ואחיה הצעיר אמריקאים לגמרי .המעבר מעיר הרוחות הקרה,
למזרח התיכון הלוהט ,השאיר חותם ובמהלך השנה הראשונה בארץ
נועה לא זוכרת את עצמה לובשת חולצות עם שרוולים ארוכים...
תיכון "גלילי" בכפר-סבא קלט את נועה למגמה המדעית" ,כי זה
תמיד היה לי מאד קל ותמיד הייתי ילדה של מדעים" ,היא נזכרת.
ובשעות הפנאי  -אחרי שבארה"ב מכרה עוגיות של הצופים (מסו
תבר שזה קורה באמת ,לא רק בסרטים אמריקאיים)  -שידרגה נועה
את פעילות אחר הצהרים והתנדבה במד"א.
במהלך כיתה י"ב ,כשרוב השמיניסטים עסוקים בבגרויות,
התייצבויות לצווים ומיונים לצבא ,כבר סיימה נועה את הפסיכוו
מטרי והחליטה שכשהיא תהיה גדולה – היא תהיה רופאה" .בגלל
שלא גדלתי בארץ ,הקונספט של  -לסיים תיכון ולהתגייס לצבא -
היה לי זר ואפילו מאיים .לא זוכרת מי דיבר איתי בזמנו על עתודה
לרפואה ,אבל הרעיון מאד מצא חן בעיניי ונרשמתי למסלול".
איך ילדה בת  18בוחרת במסלול כל כך מחייב לחיים?
"באותה התקופה הייתי מעורבת בארגון the Nir school of the
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 – Heartעל שם ניר פורז ,שנהרג בניסיון החילוץ של נחשון וקסמן
– הארגון עוסק בקירוב לבבות של נוער ישראלי ,פלשתיני וירדני,
באמצעות לימודים סביב נושא הרפואה בכלל והקרדיולוגיה בפרט.
אני חושבת שהיינו צעירים מדי בשביל לחשוב על כל המשמו
עויות של הצעד הזה – ללמוד רפואה ,אבל במהלך השנה השנייה
ללימודים ,נפל לי האסימון וזה מאד הפחיד אותי".

במהלך כיתה י"ב ,כשרוב השמיניסטים עסוקים
בבגרויות ,התייצבויות לצווים ומיונים לצבא ,כבר
סיימה נועה את הפסיכומטרי והחליטה שכשהיא
תהיה גדולה – היא תהיה רופאה
איך עברו עלייך שנות הלימודים?
"השנים הראשונות מאד מנותקות מהמקצוע ,מאד תיאורטיות .למו
דתי בתל-אביב וזו היתה התקופה היפה בחיי  -עבדתי בהיי-טק,
הייתי עוזרת מחקר בשניידר ,העברתי שיעורים פרטיים ,לימדתי
בשני מרכזי העשרה למחוננים ועשיתי את הדברים האלה די במקו
ביל .גם טיילתי הרבה ,בכל שנה  -חודש עד ארבעה חודשים באו
תיופיה ,דרום-אמריקה ,תאילנד ,סין".

האקשן שבהרדמה
מתי נכנסת ,פיזית ,לבתי-חולים?
"בשנה הרביעית ללימודי הרפואה מגיעים הסטודנטים לבתי חולים
– וכך ,בשנת  ,2006הייתי תקופה בבית חולים 'מאיר' בכפר-סבא
(שם גם פגשתי את מתי ,שהיה בהתמחות ,בפרק רפואה פנימית,
והפכנו לחברים טובים) .מ'מאיר' המשכתי לסבבים בבתי חולים
אחרים .בשלב מסוים ,לקראת סוף הלימודים ,מתקיימת הגרלת
מקום הסטאז' ואני הגרלתי את בית החולים 'רבקה זיו' בצפת ,כך
*השורה לקוחה מהשיר "נועה" ,של נעמי שמר

שהפריפריה לא היתה זרה לי".
ידעת באיזה תחום התמחות את מעוניינת?
"במהלך הסטאז' התחלתי להתביית על תחומים ספציפיים – במשך
הלימודים חשבתי שאהיה פנימאית ,אבל בסטאז' דווקא התלבטתי
בין הרדמה לרפואת משפחה .נכון שאלה שני מקצועות מאד שונים,
אבל כל אחד מהם ענה על צרכים מאד שונים שלי – הרדמה ,זה
מקצוע שיש בו הרבה אקשן (אני יודעת שזה לא נשמע ככה); בנוסף,
הרגשתי שזה המקצוע שיש בו הכי הרבה אנשים חכמים ,שבו גם אני
יכולה להרגיש הכי חכמה .אז זה היה לי חשוב; היום פחות".
ובכל זאת בחרת ברפואת משפחה...
"את 'חודש בחירה' שעושים גם במהלך הסטאז' ,העברתי עם רופא
משפחה במרכז ,מה שפתח לי חלון לעולם הזה ,של רפואת משפחה
ופיתח את הסקרנות שלי לתחום .אני גם מאד מתחברת לאנשים
ולכך שבתחום הזה נוצר קשר ארוך עם מטופלים ,מה שמניב תחוו
שת משמעות רבה.
אחרי הסטאז' ,התגייסתי ושירתי חמש וחצי שנים בתור רופאה של
חיל-הים באילת .אלה היו שנים מאד מלמדות ,שכללו חשיפה להו
רבה סוגי אנשים ,אבל גם בדידות מקצועית וקצת סטגנציה ותסו
כול ,כי במקביל חבריי הלא עתודאים כבר התחילו וסיימו התמחות
(עתודאים עושים את ההתמחות לאחר תום השירות הצבאי).
סיימתי את השירות הצבאי ,כשעוד לא ברור לי לגמרי מה התחום
בו אני בוחרת .על מנת להיות בטוחה ,נעזרתי בפסיכולוגית תעסוו
קתית ,שסגרה לי את הפינה הזו ועזרה לי להבין שאני באמת רוצה
רפואת משפחה".

מפה לשם
נועה ומתי התחתנו במאי  ,2010לאחר שנועה סיימה את הלימודים
והחלה את שירותה הצבאי .במקביל לתחילת השירות בבסיס חיל-
הים ,החל מתי לעבוד במרפאה האזורית של חבל אילות והשניים
יצאו להרפתקה בקצה המדבר ,בהנחה שמדובר בשנה-שנתיים .כעו
בור פחות משנתיים הצטרפה למשפחה שחר והזוג שהפך למשפחה
עבר לקיבוץ יטבתה .עם הזמן נולדו רותם וירדן וכבר שמונה שנים
שמשפחת זיו-גור-אריה היא חלק בלתי נפרד מהנוף היוטבתי.
מכיוון ששירתה כרופאה בחיל הים ,נועה היא גם רופאת צלילה (אך
אינה עוסקת בתחום בימים אלה) ,ולאחר לידתה של שחר עברה הכו
שרה גם בנושא ההנקה ,תחום אותו היא ממשיכה לפתח .מרץ 2016
היא החלה את ההתמחות ברפואת המשפחה – בהתחלה במרפאה
המחוזית באילת ,אחר כך בבית החולים "יוספטל" ולאחר מכן חצי
שנה בבית החולים "שניידר" (בששת החודשים הללו התגוררה המו
שפחה במרכז) .ביולי  2019חזרו כולם לחבל אילות ולאחר תקופה
נוספת ב"יוספטל" ,החלה נועה את השלב האחרון של ההתמחות,
כאן ,במרפאה האזורית.
מה צופן העתיד?
"נכון להיום אני עובדת בחצי משרה כאן וחצי משרה באילת ,אבל
בנובמבר הקרוב יש לי את המבחן האחרון ואז הכל פתוח.
למה ,בעצם ,את רוצה להישאר במרפאה הזו (מלבד הקירבה לבית)?
"היה לי מאד חשוב להגיע לפה  -גם כי אני מאד אוהבת את המרו
פאה ומכירה את כל הצוות ואת אופן ההתנהלות והעבודה ,וגם כי
אני באמת חושבת שזה חשוב מאד שתהיה כאן רופאה-אשה קבועה.
כשהייתי עובדת כאן רק פעם בשבוע ,היו מגיעות אליי נשים רבות,
שהעדיפו שלא לגשת עם מצבים מסוימים לרופא גבר ,אלא לאשה.
אגב ,באותה המידה אני בטוחה שיש נושאים שגברים יעדיפו להביא
בפני רופא ולא בפני רופאה".
ואיך זה לעבוד עם בן הזוג?
"העומס במרפאה הוא כזה שאני כמעט לא רואה את מתי ,אבל אני
כל הזמן מודעת לכך ואני מבינה שיש לזה פוטנציאל להיות מאד
רגיש .כרגע ,לתחושתי ,הדינאמיקה עם הצוות היא מאד חיובית,
אבל אני כל הזמן צריכה לזכור ולראות גם את זה".
את ההתמקצעות בתחום ההנקה ,שהחלה לפני כשש שנים ,נועה
לקחה לכיוון הרפואי יותר והייעוצי פחות ("למרות שאני עושה גם

את זה" ,היא מציינת) .ולפני כשנתיים לקחה את הנושא צעד קדימה
והקימה – יחד עם עוד שותפות  -את "החברה לרפואת הנקה בישו
ראל" ("חברה" ,במובן  societyולא .)company

"כשהייתי עובדת כאן רק פעם בשבוע ,היו מגיעות
אליי נשים רבות ,שהעדיפו שלא לגשת עם מצבים
מסוימים לרופא גבר ,אלא לאשה .אגב ,באותה
המידה אני בטוחה שיש נושאים שגברים יעדיפו
להביא בפני רופא ולא בפני רופאה"
"אני מעדיפה לעבוד עם יועצת הנקה ולתת את נקודת המבט של
רופאה ,תוך התייחסות לסוגיות רפואיות שצצות סביב ההנקה ,אצל
האם ואצל התינוק; זה מאפשר לי להסתכל גם בפריזמה של רופאה
וגם של הנקה.
במהלך השנים הכרתי עוד אנשי מקצוע שעוסקים בתחום ,ובשנת
 20188הקמנו  -תחת הסתדרות הרופאים –את האיגוד שנקרא 'ה�ח
ברה לרפואת הנקה בישראל' .המטרה שלנו היא להוות מקור מידע
והכשרה לרופאים בתחום; בנינו סילבוס של קורס ,שאורך  12שעות,
הנפרשות על פני שלושה מפגשים של ארבע שעות ,המתקיימים
במשרדי ההסתדרות הרפואית ,או בכיתות בבתי-חולים .נכון להיום,
הקורס הועבר כבר ליותר מ 200-רופאים".
אחרי ההתלבטויות בנוגע לתחומים הנחשבים יוקרתיים יותר ,כמו
הרדמה ופנימאות ,את מרוצה מהבחירות שלך – מתחום העיסוק
וממקום העבודה?
"אני מרגישה שאני נמצאת במקום בו אני מגשימה את עצמי מקו
צועית ,ולמרבה השמחה ,גם מאד כיף לי לטפל באוכלוסיה כאן; זו
אוכלוסיה שנעים לעבוד איתה .זו מתנה לעבוד במקום כזה ואני
אומרת את זה בלב שלם!
אין עוד מרפאות כאלה בארץ – מבחינת איכות עבודת הצוות כולו
– הצוות הרפואי ,הצוות הסיעודי ,המשרד – זה מדהים .האחיות,
למשל ,שמות הרבה רופאים ורופאות בכיס הקטן ,מבחינת המקו
צועיות והניסיון שלהן .הכל יחד יוצר מקום עבודה שהוא גם מאד
משפחתי וגם מאד מקצועי".
כנראה שזה עניין משפחתי – הדהירה במסדרון המרפאה האזורית,
כי את נועה אפשר לתפוס רק בזוית העין ,בריצה מפה לשם ,או בפו
גישה מתוכננת היטב מראש ,לטובת ראיון ,שגם הוא מוגבל בזמן.
כמי שמלינה כבר כמה שנים על היעדר רופאה במרפאה האזורית,
כזו שאפשר לגשת אליה עם ענייני בריאות שאת לא תמיד ששה
לפרוש בפני רופא ,אני ,כמובן ,שמחה על הצטרפותה של נועה למו
שפחה הרחבה של מרפאת חבל אילות (עם כל הכבוד והחיבה למתי
ולאלעד) .מחכות (ומחכים) לנובמבר.

קצה המדבר | גיליון מס | 221 .מאי 11 2020

לא כמו כולן

 /גל נקדימון

חבל אילות תמיד הצטיין בשאיפה לשוויון מגדרי ,וביישובים רבים השאיפה הזו היא המציאות.
גם במסדרונות המועצה התמונה דומה ,שלא כמו במסדרונות השלטון המקומי בכללותו.
עוד משהו להתגאות בו
זמן רב הסתובבתי במשרדי המועצה עם התחושה ,או יותר נכון
– הניחוש ,שביחס למקומות אחרים ,יש כאן יותר נשים במשרות
בכירות .חיפושיי אחר נתונים רשמיים העלו ,ברובם ,חרס ,שכן אין
איסוף רשמי ומסודר של נתונים הנוגעים לחלוקת משרות בשלטון
המקומי .דוחות עדכניים הנוגעים לשוויון מגדרי כמעט ואין ואלה
המקיפים הקיימים ,הם -מ 2014-2015-לכל המאוחר .בעקיפין ,מ�ו
פיעים נתונים חלקיים בדוחות שכר עדכניים של הממונה על השכר
במשרד האוצר ,משנת  2018ובסקירה שהוכנה על ידי מרכז המחקר
והמדע בנושא "ייצוג נשים במגזר הציבורי" והוגשה לוועדה לקידום
מעמד האשה והשוויון המגדרי ,באוגוסט .2019
נושא הכתבה הזו ,הוא – אחוז הנשים בתפקידים בכירים במועצה
האזורית חבל אילות ,ביחס למוסדות שלטון מקומי אחרים ,ולכן איו
נני מתייחסת לנתונים כמו שכר ,או למערכות אחרות כמו אקדמיה,
ביטחון ורפואה ,על אף שחשיבותם אינה פחותה.
בדו''ח הממונה על השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת
 ,2018הופיעו ,בין השאר ,עיקרי הממצאים הבאים:
 גברים נוטים לאייש באחוזים גבוהים יותר תפקידים בדירוגיםובדרגות ,המתאפיינים בשכר שעתי גבוה .נשים עובדות בממוצע
כשבע שעות נוספות פחות מגברים ומנצלות בממוצע כחמש שעות
מחלה יותר מדי חודש.
 ככל שאחוז הנשים במשרד גדול יותר ,הסבירות שהן תאיישנהתפקידים בכירים באחוזים גבוהים גדלה .במקביל ,אחוז הנשים הבו
כירות מתוך כלל העובדים הבכירים נמוך משמעותית מאחוז הנשים
במשרדי הממשלה.
המלים מקבלות משמעות מדידה ,כשמעיינים בסקירה על ייצוג נשים
במגזר הציבורי .בעוד שכבר לפני כמה שנים הוגדר כי "בשירות
המדינה ,יעד הייצוג ההולם הרוחבי הוא  50%ייצוג לנשים במשרות
הסגל הבכיר" ,הרי שבחיים האמיתיים ,אלה שלא על הנייר ,התמונה
שונה לחלוטין .אמנם ,רוב העובדים (מע ל  )60%הן נשים ,אך "ש�י
עורן בקרב העובדים קטן ככל שעולה דרגת העובדים״.
ובמלים אחרות  -בעוד שנשים מהוות את רוב עובדי המדינה ,רוב
העובדים בדרגים בכירים הם גברים.

מה המצב בבית
אחד הדברים שלמדתי במהלך המחקר לכתבה הוא ,שמה שאני מכנה
"בכיר" ,אינו בהכרח נחשב כזה ,מבחינת המערכת .לא כל תפקיד
ניהולי מוגדר כ"בכיר" ,כך שהרושם שקיבלתי ,יכול היה להיות מוו
טעה ,מכיוון שרוב מנהלי המחלקות של המועצה ,הן מנהלות ,אבל
מסתבר שגם כאן ידה של המועצה האזורית חבל אילות על העליונה,
ביחס למקבילותיה ברחבי הארץ.
תפקידים בכירים לפי ההגדרה הרשמית הם ,למשל ,מנכ"ל ,יועץ
משפטי ,מהנדס ,גזבר ,מנהלי מחלקות ספציפיות ונוספים .אנחנו
מתהדרים במנכל"ית ובגזברית (שגם קודמתה בתפקיד היתה אשה),
בעוד הנתונים הארציים עומדים על  19%בלבד(!) בשני התפקידים.
ראש המועצה ,חנן גינת ומנכ"לית המועצה ,הדס שפירא ,מודעים
למצב – גם בבית וגם מחוצה לו ,בעיקר כי במסגרת עבודתם הם
נפגשים עם מקביליהם ברחבי הארץ .הבאתי לפניהם כמה שאלות
הנוגעות לנתונים יבשים ,אבל בעיקר התעניינתי במדיניות ובגישה
האישית שלהם לנושא.
כמה תפקידים הנחשבים בכירים יש במועצה האזורית חבל אילות
וכמה מהם מאויישים על ידי נשים?
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"כאלה הנחשבים בכירים יש עשרה ומתוכם שישה מאויישים על ידי
נשים" ,אומרת הדס" ,אבל גם אגפים רבים ,מחלקות חשובות כמו
בריאות וחינוך וגם החברה הכלכלית והמתנ"ס – מנוהלים על ידי
נשים".

אנחנו מתהדרים במנכל"ית ובגזברית (שגם קודמתה
בתפקיד היתה אשה) .הנתונים הארציים עומדים על
 19%בלבד(!) בשני התפקידים
כמה מאלה אוישו מאז נכנס חנן גינת לתפקידו?
"חמישה מתוך שישה" .מודיעה הדס.
מה ידוע לכם על אחוז העסקת נשים בתפקידים בכירים בשלטון
המקומי?
"לא מעל  ,"20%מנדב חנן את הנתון העגום.
לדעתכם ,מה היחס בין האחוז הזה במועצה שלנו ,לאחוז הארצי?
"הרבה יותר גבוה" ,מזדרז חנן לענות – "סדר גודל של ."50%
האם יש לכם מדיניות מוצהרת של קידום נשים?
חנן מגחך בקול – "לא .אין לי מדיניות מוצהרת ,ממש לא .צריך לבו
חור את האנשים/נשים המתאימים/מות ".והדס מתמצתת" :מקדמים
על פי כישורים".
האם הנושא בכלל עולה ,בכל הקשר שהוא?
"אנחנו מדברים על זה הרבה" ,אומרת הדס" .חנן תמיד צוחק שצריך
שוויון מגדרי במועצה – לטובת הגברים ,ושכבר אפשר לדבר בלשון
רבות נקבה ...הנושא עלה לאחרונה בהקשר של הרכב המליאה ,בה
יש רק נציגה אחת מתוך ".14
למה ,לדעתכם ,ההפרש הקיצוני בין עובדות המועצה לבין חברי
המליאה?
"אני לא יודעת להסביר את זה ,זה באמת צורם ".אומרת הדס בצער.
"עם זאת ,יש הרבה נשים בעמדות מפתח בקיבוצים וביישובים ,אבל
לא בנציגות במליאה .בבאר אורה יש מנהלת קהילה ,בסמר יש מזכיו
רה ומזכיר ,בקטורה שתי מזכירות ,באילות וביטבתה מנהלת קהילה
ומאליפז יש נציגה במליאה – אסתי פדרמן".
גם לחנן אין תשובה: :לא יודע ...אבל אני מניח שזה לא מקרי; זה
יותר מדי קיצוני בשביל להיות מקרי ,בעיקר כשמעמידים את הנתון
הזה מול הרוב הנשי שיש במתנ"ס ,למשל ,או בחברה הכלכלית".
מה גישתכם כלפי הנושא?
"אני גדלתי בבית של נשים ,עם עוד שלוש אחיות ואני חיה בבית
של נשים – יש לי שלוש בנות .כדרך חיים ובסביבה שאני גדלתי
בה ,נתנו מקום שווה לנשים והנושא של בחירה בין אשה לגבר לא
התקיים בשיח .לדעתי ,זה מאד השפיע על הדרך בה אני רואה את
הדברים ,וככה אני גם תופסת נשים ברמה האישית – שאין שום הבדל
ואישה יכולה הכל ".מכריזה הדס ,ומוסיפה" :ברמת המועצה ,זה לא
משהו שמעסיק אותי ,כי אני חושבת שאין חשיבות למגדר ,כל עוד
מדובר בעובד/ת מקצועית ואנושי/ת".
האם נראה לך שזה יכול היה להתקיים בכל אזור שהוא לא חבל
אילות ,או דומה באופיו לחבל אילות?
"נראה לי שזה מאד מתאים למועצות אזוריות ובעיקר כאלה שיש
בהן הרבה קיבוצים .אני חושבת שבערים ,בעיקר ערים גדולות ,יש
פחות מקום לנשים ,בין השאר ,בגלל שיקולי בית-קריירה שאשה
נאלצת להפעיל בסביבה כזו .בקיבוץ יש סביבה יותר תומכת ,שיו

תופית ,כחלק מתפיסת העולם ".מסכמת הדס.

בת יחידה

"לא ממש משנה אם הדברים מתבצעים בדרך שלי,
או של מישהו אחר ומי מקבל את הקרדיט – העיקר
שנגיע לאותה המטרה .זו דיפלומטיה שלפעמים
נעדרת מהשיח הגברי" (אסתי פדרמן)
את מרגישה סיפוק מהתפקיד שלך במליאה?
"כן ,מאד .מהמחוייבות ,מכך שאני נציגת ציבור ,נציגת היישוב,
שאני צריכה להיות הפה והאוזניים של התושבים במליאה; אני רואה
בזה שליחות.".
היית רוצה לראות יותר נשים במליאה?
"ברור .אבל אני לא רוצה שנשים יהיו שם ,רק בשביל להגיד שיש
נשים במליאה ,אלא שיגיעו כי הן מחוייבות .בכלל ,כאשה ,אני רוצה
שנשים יהיו יותר מעורבות ,בכל התחומים" .ואסתי יודעת על מה
היא מדברת – בנוסף על תפקידה כחברת מליאה ,היא גם חברה בהו

אסתי בן-דוד פדרמן

אסתי בן-דוד פדרמן ,חברת קיבוץ אליפז וגו
זברית הקיבוץ מאז  ,2013היא נציגת אליפז
והאשה היחידה במליאה.
איך זה להיות האשה היחידה ליד שולחן שס־
ביבו יושבים רק גברים?
"אני לא מרגישה בכלל יחס שונה .אני רציתי
להיכנס למליאה ,כי רציתי להיות מעורבת; לא
חשבתי על הטייטל של 'האשה במליאה' .יצא
ככה במקרה.״
ידעת שתהיי האשה היחידה? ואם היית יודעת,
זה היה משנה משהו?
"לא ידעתי וזה לא היה משנה לי .כשנציג אליו
פז שהיה לפניי הודיע שהוא פורש ,היה לי ברור
שאני מגישה מועמדות".
את חושבת שלפעמים ,כאשה ,את מפעילה
שיקולים שונים מאלה שמפעילים הגברים?
"באופן כללי ,נשים נוטות להיות פחות לוחמו
ניות ,עם פחות אגו ,ואז המטרה היא החשובה,
לא הדרך ,ולא ממש משנה אם הדברים מתבו
צעים בדרך שלי ,או של מישהו אחר ומי מקבל
את הקרדיט – העיקר שנגיע לאותה המטרה .זו
דיפלומטיה שלפעמים נעדרת מהשיח הגברי".
איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בנושאים שעו־
לים במליאה?
"אני לא יודעת אם לתייג חמלה ,למשל ,כמאו
פיין נשי ,או גברי ,אבל אני חושבת שזה צריך
להיות קיים אצל כולם ,היכולת לנסות לראות
את המצב בעיניים של האחר ,של התושבים
שאותם אנחנו משרתים ,ולנסות לקבל החלו
טה .למשל ,במה שנוגע לאזורי הארנונה – אני
יודעת שטובת הכלל לנגד עינינו ,אבל אם יש
יישוב שצעד מסוים ,או החלטה מסוימת ,הם
לא לטובתו ,אנחנו צריכים לראות איך עוזרים
ליישוב הזה".
את בעצם אחת מאלה שמחזיקים ביד חלק
משמעותי מהחיים שלנו ,מהתקציבים שלנו.
איך את מרגישה עם זה?
"זו המון אחריות! לפעמים האחריות כל כך
כבדה ,שזה מעסיק מאד את המחשבה ,את המו
ציאות ואת היום-יום .זה לא שהחלטתי וזהו,
ממשיכה הלאה .צריך לעמוד מאחורי ההחלו
טות.״

נהלת המועצה ,חברה בוועד המכרזים של המועצה ,חברה בדירקו
טוריון של חכ"א ,חברה בוועדת המנהל של עמותת הספורט וחברת
הנהלה בקיבוץ.
שלא כמו תפקידים במועצה ,לנציגות במליאה מתקיימות ,בדרך
כלל ,בחירות בין מתמודדים ,כך שיש מקום להניח שפחות נשים
ניגשות ,מלכתחילה ,לבחירות ולא מדובר בניפוי מוקדם על סמך
מגדר .הדבר מעורר תהייה ,בעיקר כי ברור לכל ,שלא חסרות בחבל
אילות נשים מוכשרות להדהים .במקרה הזה ,כנראה שמדובר רק בכו
פפה שצריך להרים.
לעומת זאת ,כפי שהובהר ,התמונה במועצה האזורית חבל אילות,
שונה לחלוטין ,עד כדי כך שבישיבות ,ראש המועצה מהווה מיעוט
מגדרי בולט ,אבל כמי שבמהלך כהונתו מינה רבות לתפקידי ניהול,
הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
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חריש עמוק

 /מרווה קובי

קיבוץ גרופית עובר בשנים האחרונות שינוי לקראת התחדשות .נפגשתי עם שלושה חברים לשיחה
על שינוי ,הפרטה והתחדשות אבל לא רק

תמונות מתוך ״הסיפור המקומי״ של גרופית

בחבל אילות המיוחד ,כל יישוב מתגאה באופי ייחודי משלו ואין
יישוב אחד דומה למשנהו .גם קיבוץ גרופית הוא כזה ובימים אלה
הוא עובר תהליך מורכב וחשוב .כדי לשמוע על התהליך ועל הדרך
ולהבין קצת מהעומד לקרות בעתיד הלא מאד רחוק ,שוחחתי עם
עדו קלאי ,חבר בצוות ההתחדשות ועם דינה אשחר ומייקל לוי –
שכיהנו כמזכירי הקיבוץ בשנים האחרונות .שלושתם נמצאים בגו
רופית מספיק שנים כדי להתבונן אחורה ,על מה שהיה וגם לתכנן
קדימה בשביל הדורות הבאים.

"אני חושבת שחברי קיבוצים שלא רוצים לעשות
שינויים ,בעצם נאחזים בקרנות מזבח שלא באמת
קיים ,מבלי לחשוב שזו באמת הדרך הנכונה ,אלא
יותר כמשהו שנשאר ,כדבר נוח ,נחמד( ".דינה
אשחר)
דינה אשחר ,אחות במקצועה ,חברת גרופית  45שנים ,מייקל לוי,
איש חינוך וחבר גרופית  42שנה .משנת  2016ועד לאחרונה כיהנו
שניהם כמזכירי גרופית וביחד עם צוות ההתחדשות הובילו מהלך
של התחדשות .עדו קלאי ,מנהל פרויקטים של בנייה במועצה וחבר
גרופית מזה  50שנה ,התנגד ,בתחילה ,לתהליך ולבסוף הפך להיות
שותף פעיל בו.
אנחנו מדברים על התחדשות או על הפרטה ,או גם וגם?
"הגדרה של הפרטה היא העברת רכוש לפרט" ,מסבירה דינה" .אני
לא יכולה להגיד שזה לא זה ,אבל זו לא הכותרת .הכותרת היא שגו
רופית עברה להיות קיבוץ מתחדש .ההפרטה היא איך שזה מתנהל
בפועל ,אבל יש לזה סיבות ורקע.
לפני שלוש וחצי או ארבע שנים זיהינו מצוקות שעלו ,והבנו שצריך
ליצור את הכלים שיאפשרו לגרופית לצמוח ,עם דגש על התפתחות
וצמיחה דמוגרפית".
מייקל מוסיף" :אני בין אלו שמאמינים בקיבוץ ברמה הערכית ואני
חושב שצריך לזכור שערכים בסיסיים לא משתנים  -אני מקווה
 -אבל ההתנהלות של החיים כן .גם אם החלום שלי זה להישאר
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בקיבוץ של פעם ,אני חושב שצריך ליצור את הערכים של הקיבוץ
של פעם עם הסביבה האקולוגית של היום ,וזה פטנט לא פשוט".
מאז הקמתו ,בשנת  1963כהיאחזות נח"ל ועד היום ,היה גרופית
קיבוץ שיתופי .מה זה אומר בדיוק?
"זה אומר שכל השכר נכנס לקיבוץ ואתה מקבל תקציב אישי ,שזה
התקציב הפנוי שלך ואיתו אתה משלם על בגדים ,מרכולית ,אוכל
ודברים אישיים לבית .בתקציב המשותף יש מערכות מאד רחבות
ותומכות ,כמו ביטוחים ,חינוך ,בריאות ,דיור ,תרבות וכל הפעילות
הקהילתית ".מפרטת דינה.
"כל ענפי הקיבוץ והנכסים משותפים .כשיש רווח מאד מאד גדול,
יש חלוקת רווחים ,אבל באופן כללי ,הנכסים משמשים כדי לממן
את כל המערכת הזו ,שמתנהל לפי ההגדרות 'של פעם'  -כל אחד
נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו .עם השנים ההגדרות נשארו,
אבל אני יכולה להגיד שהרבה מחברי הקיבוץ נאחזים בהן  -לא
כמהות ,והם לא בהכרח מבינים שבמהות אתה צריך באמת לתת לפי
יכולתך ולא רק לקבל ...אני חושבת שזה אחד הפגמים הכי גדולים
של המערכת הזו ,כי זו תופעה שאנחנו מכירים בכל הקיבוצים ,רק
שיש קיבוצים שיכולים לממן את זה".
"עם זאת" ,היא מוסיפה בזהירות" ,אני חושבת שחברי קיבוצים שלא
רוצים לעשות שינויים ,בעצם נאחזים בקרנות מזבח שלא באמת
קיים ,מבלי לחשוב שזו באמת הדרך הנכונה ,אלא יותר כמשהו שנו
שאר ,כדבר נוח ,נחמד".

לפני  20שנה...
קיבוץ גרופית חווה משבר כלכלי רציני ,לפני כעשרים שנה.
"מי שחוו יותר את המשבר הזה" ,נזכר מייקל" ,היו קברניטי המשק
ופחות החברים .החברים חיו טוב .הם שמעו שיש מצוקה כלכלית,
אבל רק מספר אנשים מגרופית הבינו את עומק הפגיעה והיה להם
האומץ לקום ולהגיד  -ככה זה לא יכול להימשך .אני חושב שאם
להנהגת הקיבוץ לא הייתה אז את ההבנה שאנחנו על קצה התהום,
הסיפור של גרופית היה מתנהל אחרת .דורון טונדובסקי ז״ל התנהל
לאור ההבנה ,שאם אנחנו רוצים להיות עצמאיים אנחנו צריכים להו
חליט החלטות בעצמנו ,כמה שהן כואבות".

עדו קלאי

מייקל לוי

מי זה דורון טונדובסקי?
"דורון טונדובסקי היה חבר גרופית ואיש עתיר ניסיון ,כריזמה ואסו
רטיביות ,שעבד במערכות חיצוניות רבות  -מונה להיות רכז משק".
מספרת דינה" .לאחר מינויו הוא עשה חריש עמוק בכל הארץ ,ראה
ולמד את הנושא של קיבוצים מתחדשים ,שהיה אז בשיאו .הוא הניף
על חברי גרופית אצבע מאיימת ובעזרתו נכנסנו לתכנית הבראה,
שבמסגרתה התחילו קצת הפרטות .מטרת תוכנית ההבראה היתה
למנוע את המשך הבזבוז האדיר ,והצעד הבא היה הכנסת מוני
חשמל לבתים ,כדי ללמוד את היקף הצריכה של החברים".
אילו הפרטות?
"הפסיקו לאפשר לחברים לקחת אוכל הביתה מחדר אוכל .עד אז
אוכל נלקח בכמויות גדולות ,בלי קשר לצורך .היו שנים בהן חילקו
סיגריות בחינם לחברים ,וגם מוצרי היגיינה .אנשים לא הבינו שזה
לא באמת ללא עלות ,אלא מישהו משלם על זה".

"במהלך העבודה ,גובשה רשימת עקרונות .חלק
מהתהליך כלל הצמדה של כל הצעה לסרגל
העקרונות הזה ,שגובש בהתאם לשיחות עם
החברים .הצוות לא יכול היה לבוא להנהלה או
לאסיפה עם הצעה שאינה תואמת לעקרונות כי זה
דבר החברים וזו מסגרת הגבולות של המנדט שלנו
וזה כיוון אותנו(".מייקל לוי)
"במהלך השנה הראשונה ",מדגיש מייקל" ,רק החיסכון בחלוקה
של פירות וירקות הגיע למאה אלף ש"ח בשנה .את מבינה את גודל
הבזבוז??? אבל מה שכולם מכנים 'הפרטות' זו בעצם חלוקה אחרת
של התקציב  -במקום לתת ארוחות בחינם ,נתנו יותר כסף לכלכלה
וכך מימנו את התשלום על האוכל .החלטנו מה הרף של הצריכה של
החברים ונתנו יותר חופש פעולה עם הכסף ,במקום מצרכים בחיו
נם ".לאחר כמה שנים הוחלט שבחדר האוכל תתבצע גביית תשלום
סמלי ,שסובסד על ידי הקיבוץ.
איך זה התקבל בקרב החברים?
דינה מספרת שבאופן טבעי אצל אנשים שמבינים יותר בתחום ,זה
התקבל בהבנה ,ואצל אחרים פחות.
ומה קרה בסופה של תכנית ההבראה?
"התכנית ההבראה צלחה מעל ומעבר!" מכריזה דינה" .אז החלטנו
שנמכור מכסת ביצים מהלול שהיה כושל ,ומההכנסות יצרנו קופות
פנסיה לחברים .כמובן שהקופות בנויות גם על עבודה ,ככה שהפנו
סיה של מי שעובד בחוץ נכנסת לקיבוץ ויוצרת איזון.
מייקל מסביר בהתלהבות ,שאחת התוצאות של תכנית ההבראה
הייתה שיותר חברים עבדו בחוץ ,מה שהעלה את היקף כספי הפו
נסיה ממקומות עבודה חיצוניים" .קודם לכן אדם יכול היה לעבוד
בנוי ,גם אם היו שם עו ד  13עובדים יחד איתו ,כי קידשנו את ה�ע

דינה אשחר

בודה ולא את הפרנסה .אבל התחלנו להבין שצריכים גם להתפרנס".
התכנית ,אמנם ,צלחה אבל גם אז  -לדבריה של דינה  -היו חברים
שלא היו מרוצים ,שפחדו או שנפגעו ,ומייקל מוסיף שהיו שינויים
גם במבנה הארגוני שהפריעו לחלק מהחברים" .דורון הבין שאם לא
יתקיים ניהול יותר ריכוזי  -לא נצא מהברוך .אמנם ,הייתי בין אלה
שלא הסכימו עם רמת הריכוזיות ,אבל בדיעבד הוא כנראה צדק".
"היו כמה שנים מאד טובות ",ממשיכה דינה לשחזר את העבר" .נצו
ברו רזרבות וישבנו על זרי דפנה .בכל זאת ,היו גם שנים שבהן
היינו צריכים להצר קצת את הצעדים ,כי העסקים שלנו מבוססים
על חקלאות ,ומה המשמעות של חקלאות בישראל כולנו יודעים....
אז אמנם התמרים זה ענף שמתפתח ,אבל הוא לא מספיק להחזיק
קהילה על כל ההוצאות שלה".

אחרי  20שנה
מייקל" :יש שתי נקודות חשובות שלא הזכרנו – האחת ,היא העוו
בדה שהיו יותר מדי שנים שלא קלטנו חברים חדשים .השנייה ,היא
העובדה שעלויות הבנייה בגרופית מאד מאד גבוהות.
אנחנו מעולם לא היינו טובים בקיבוץ נדבות והפיכת שולחנות
במוסדות ,אז נשארנו עם מצב שאנחנו צריכים בתים וצריכים צעיו
רים ויש לנו פחות מדי מזה ומזה".
"אחת הטעויות הגדולות של תוכנית ההבראה ,זה ששמנו בצד את
כל נושא הקליטה לחברות ".מתוודה דינה ,ומחדדת" :הייתה קליו
טה ,אבל ממש במשורה ותושבים קיבלנו בזרועות פתוחות ,ואכן ,יש
המון תושבים בגרופית .זה בעייתי ,כי תושב לא נספר כחבר במכו
סת החברים של הקיבוץ ,לטובת אישורים ועמידה בתנאים מסוימים
והוא גם לא מכסה את כל העלויות האמתיות שיש לנו.
בשלב מסוים ,חברים החלו לקחת שנת חופש ,על מנת להחזיר חוו
בות לקיבוץ" .נוצר אבסורד" ,טוען מייקל " ,שחברי קיבוץ שנתו
נו כל החיים שלהם ומרוויחים משכורות טובות מוצאים את עצמם
בחובות לקיבוץ; הדברים חשפו כמה עיוותים באופן שבו המערכת
מתנהלת .לא מדובר בבעיה אישית  -חבר קיבוץ יכול לתרום מעצו
מו ולא להסתדר במערכת התקציבית הקיימת ומאידך יכולים להיות
חברים שהתרומה שלהם ,לפחות בפרנסה ,היא פחותה ,אבל הם מרו
גישים שהם חיים על הסוס .עיני לא צרה באיש ,כי אני מאמין בדרך
השיתופית הזאת ,אבל צריך להיות איזה איזון".
וזה מה שהביא אתכם לחשוב על התחדשות?
"רצינו לתת מענה למצוקות שעלו מהחברים שמרגישים שאין להם
מספיק תקציב פנוי לצרכים האישיים שלהם ,ומי שהיו בעלי הכנו
סות גבוהות הרגישו תסכול מהמצב ".מסכימה דינה" .הבנו שצריך
לעשות משהו  -לדבר על הדברים ,לפתוח את זה .קיבלנו מנדט
לטפל בנושא של חלוקת התקציבים  -חבורה של שישה  -שבעה
אנשים ,שהיו מזכירים בעבר ומכירים את המערכת .התחלנו לבדוק
אפשרות לשלב תוספת בתקציב האישי ,כך שיהיה קשר בין שכר
לתקציב .אחד הדברים שעלו בסקר שהתבצע בקרב החברים ,היה
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יצירת זיקה בין הכנסה לתקציב ,תוך שמירה על כך
שלא ייווצרו פערים גדולים מדי בין החברים ,עם
רמת ערבות הדדית גבוהה.
חשוב להבין שהרעיון הוא שיפור ולא הרעה; אי
אפשר להתייחס רק לתקציב הפנוי של החבר; אנחו
נו צריכים להיכנס גם לנושא של הצמיחה הדמוגו
רפית  -יש בגרופית אחוז גבוה של מבוגרים ומעט
מאד חברים בגילאי  30עד ".50
"אחת הבעיות הייתה" ,מסביר מייקל" ,שחלק מהו
חברים לא הבינו שאם לא נקבל עכשיו החלטות
אנחנו נתעורר למצוקה לא פתירה .החברים היו
בהלם ,כשהבינו שבעוד  12שנה 70% ,מהחברים
יהיו בגיל פנסיה ,אם לא נקלוט משפחות צעירות
יחסית .אמנם ,לשנים הקרובות לא הייתה איזו
סכנה ,אבל מבחינה חברתית הבנו שהעסק קורס".
אילו נושאים נכללים בתכנית ההתחדשות?
"התייחסנו קודם למערכת החינוך ולדברים שחשוו
בים לנו כקהילה ,אבל אי אפשר לשמור על מערכת
החינוך והקהילה ,בלי חשיבה שלוקחת בחשבון את הצמיחה הדמוו
גרפית ,שעברה למקום הראשון .אמנם ,הנושא של רווחת החברים
והעצמאות של החבר בנוגע להכנסות קיים ומוביל בפועל ,אבל זה
לא הדבר הכי חשוב ,בעיניי  -אני אמרתי יותר מפעם אחת שאני לא
רוצה להישאר במושב זקנים"...

"הרבה מאד חברים שבליבם היו רוצים להישאר
בקיבוץ הישן ,מוכנים להגיד 'אנחנו ניתן לזה צ'אנס,
כי אנחנו מבינים שגם אם נוח לנו היום ,אנחנו
צריכים לקחת אחריות על המחר'( ".מייקל לוי)
איך מתבצע התהליך?
"צוות ההתחדשות גדל ואנחנו נכנסנו לתהליך עבודה סיזיפי ,של
יצירת מודל התחדשות שיתאים לגרופית".
מייקל מסביר את התמונה כללית" :עברנו מלהתעסק בתקציבים
לשאלה  -איזה קיבוץ אנחנו רוצים להיות? בצוות הזה יש מנעד
רחב של דעות לגבי הגדרת הבעיות והפתרונות .יש חברים שמושו
כים למודלים קיימים ויש שמתנגדים נחרצות".
בין המתנגדים לתהליך ,היה עדו קלאי .עדו חשש שאחוז גדול מהו
חברים ייפגע מההתחדשות ,אבל כשהבין שהמהלך יוצא לדרך ,הצו
טרף לצוות כדי לעשות מה שהוא מכנה "מזעור נזקים".
"הייתי שותף בצוות ההתייעלות" .מסביר עידו" .האמנו שהתייעלות
תהיה טובה בכל מקרה וחשבנו שאם נצליח לייעל כמה ענפים ופו
עילויות ,אולי נוכל להימנע מהתחדשות .אני יכול לומר שהגענו
לכל מיני תובנות ,ולא הצלחנו ליישם .כשהתחילו הדיונים במליאה,
לקראת החלטות ,הכיוון היה שאנשים משתכנעים יותר ויותר ללכת
לתהליך ,ואני חשבתי שאם הרוב בעד ,אז אין טעם להילחם .אז לא
שיניתי את דעתי ,אבל החלטתי לקחת חלק כדי להילחם מבפנים
ולנסות להשיג תוצאה מיטבית ,במינימום פגיעה באנשים".
נשמע שאתם מובילים תהליך עומק...
"אם היה משבר טוטאלי ואנשים היו רואים שסוגרים את העסקים
או נותנים לוועדה קרואה לנהל את גרופית ,זה סיפור אחר ,אבל אם
ההנהלה באה ואומרת – חבר'ה ,העתיד שלנו לא מובטח; בואו ניקח
את עצמנו בידיים – זה עניין אחר וזו החלטה שקשה יותר לקבל".
אומר מייקל.
"כשהציבור ראה שגם חברים בצוות ההתחדשות שהיו נגד המהלך
– השתכנעו ,זה עשה שינוי גם אצלם".
דינה מתארת את התהליך כחריש עמוק .שלוש שנים של שיחות
וסיעור מוחות – "ההתחלה הייתה עם יועץ חיצוני ,זיו מצליח מכפר
עזה ,מחברת 'טנא' .בנינו שאלון שלנו ונכנסנו לכל בתי החברים
לשיחה .לא שמנו בתא הדואר ,אלא ניהלנו שיחה אישית עם החו
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הנוף מחדר האוכל

ברים כשהרעיון הוא
לבוא לשמוע .לא לדון ,לא להתווכח ,אלא לשמוע".

בעיקרון...
מה עלה בשיחות הללו?
"זה עשה משהו טוב לחברים והם 'שפכו' ,גם אם לא הכל היה נעים
לשמוע" ,אומרים מייקל ודינה.
מתוצאות השאלון בנה הצוות מסמך עקרונות ,המהווה בסיס למוו
דל להתחדשות של גרופית ,שכולל דברים שהציבור רוצה לשמור
עליהם ודברים שחשוב לשנות אותם ,יחד עם שמירה על עצמאות
ואוטונומיה של החברים לקבלת החלטות על חייהם ,תוך איזון בין
הדברים.
מסמך העקרונות שגובש ,התקבל ברוב של  94%מהחברים.
מאז שנת  248 ,1985קיבוצים הפכו להיות קיבוצים מתחדשים ורק
 40נשארו שיתופיים .חלק מהקיבוצים עברו להתחדשות מכורח,
עקב משבר כלכלי .במה התהליך הזה שונה מתהליכים דומים שה־
תבצעו בקיבוצים אחרים?
"קודם כל ,לדברי היועצים שליוו אותנו ,העובדה שמאה אחוז מהו
חברים פתחו את הבתים היא ייחודית לגרופית .בקיבוצים אחרים
הנתון זה עומד על כ .70%-זה לא אומר שכל החברים היו חפצים
בשינוי ,והיו שראו בזה הזדמנות לפרוק המון שנים של תסכול".
מודה מייקל.
דינה מסבירה את ההבדלים מנקודת מבט ניהולית" :לפני שאנחנו
נכנסנו להיות מזכירי הקיבוץ חיפשנו מזכירים חיצוניים  -חלק מהו
מועמדים באו עם חוברת התחדשות מוכנה ואמרו 'קחו ,זו התחדו
שות' .לא רצינו את זה"( .זה היה כוחני" ,מציין מייקל) .יש קיבוצים
שלוקחים מודל קיים ועושים כל מני התאמות ,אבל זה דורש הרבה
הצבעות".
"כדי שקיבוץ יהפוך למתחדש ,יש צורך ב 56%-חברים שמשתתפים
בהצבעה ומתוכ ם  75%קולות בעד .אז במרבית הקיבוצים ההח�ל
טה לא עוברת בהצבעה ראשונה ויש כאלה שנתקעים שנים ".מעיר
מייקל" .אנחנו קיימנו שתי הצבעות ,ובפעם השנייה ההחלטה התו
קבלה ברוב של ".78%
"בין לבין" ,מתארת דינה" ,בדקנו מה עוד צריך להיעשות ,איפה יש
לאנשים הסתייגויות ומהן נקודות התורפה – תיקנו וחזרנו להצבעה.
היו כאלה שהתנגדו ,אבל אחרי שהבינו שהמתווה להתחדשות נבנה
על בסיס העקרונות שהתקבלו באסיפה  -רובם תמכו וחלקם אפילו
היו איתנו בהסברה ובליווי של התהליך".
על אילו עקרונות מדובר?
"במהלך העבודה ,גובש מסמך העקרונות ,שהוזכר קודם .חלק מהו
תהליך כלל הצמדה של כל הצעה לסרגל העקרונות הזה ,שגובש
בהתאם לשיחות עם החברים .הצוות לא יכול היה לבוא להנהלה או
לאסיפה עם הצעה שאינה תואמת לעקרונות ,כי זה דבר החברים וזו

מסגרת הגבולות של המנדט שלנו וזה כיוון אותנו ".מדגיש מייקל.
התהליך שאתם מתארים מבטא לא רק התחדשות כלכלית ,אלא
התחדשות בכל התחומים.
"נכון ".מסכים מייקל" .אין ספק שהיה פה תהליך עומק וזה היה
המשותף לחברים בצוות ,שהסכימו או התנגדו להתחדשות  -כולם
רצו לצאת מהתהליך הזה עם גרופית חפצת חיים ובריאה .אני חושב
שאנשים שהיו להם אג'נדות משלהם לגבי איך לקדם את הקיבוץ,
נתנו את האג'נדות האלה ואת עצמם לטובת השיח הציבורי ,האמיו
תי .לקח לנו כמעט שנתיים וחצי לזכות באמון הציבור ,שבסופו של
דבר קיבל שאנחנו באמת משרתי ציבור ולא רק מובילי תהליך".
עידו מוסיף שלתחושתו "נעשה מאמץ אמיתי להגיע לכל חבר בכל
שלב של התהליך  -בחוגי בית ,אסיפות ,במפגשים אישיים .כמובן,
תמיד היו מי שבחרו לא להשתתף ,מסיבותיהם שלהם".
עכשיו ,אחרי שהתכנית מוכנה ,אילו פידבקים אתם מקבלים מהש־
טח?
"אני חושב שחלק גדול מהצעירים בגרופית לא מבינים לעומקם של
דברים" .אומר מייקל בצער" .חלק גדול מהם חושב שאנחנו עשינו
את השינוי בגלל הדאגות והתסכולים שלנו .רוב הוותיקים לא ירו
וויחו הרבה מהשינוי הזה  -הם לא ירוויחו כלכלית ,כי רובם קרובים
לפנסיה ולא יכולים לצבור הון.
מה שיש לנו להרוויח באמת ,זו הידיעה שהשקענו שלושים ,ארבעים
או חמישים שנים מהחיים שלנו פה ,במקום הזה ,והוא מקום בריא,
עם שם טוב בתחומי חינוך וקהילה ושהוא יצלח את העשור הקרוב
ולא ימות בקול ענות חלושה .זאת אומרת שכל הדברים שאנחנו
מציעים מיטיבים עם הצעירים הרבה יותר מאשר איתנו וזה יתבהר
בהמשך הדרך".
מייקל מרחיב ועובר לדבר על הובלה קהילתית .לדבריו" ,להוביל
את הקהילה ,זה לא רק להגיד 'בואו אחרינו' ,זה גם לעשות חריש
עמוק ,כדי שאנשים ירגישו שיש להם חלק בבניית העתיד שלהם".
האם אתה מרגיש שהצלחתם בזה?
"רחוק מזה .האם התקדמנו מספיק כדי לנתב דרך חדשה? אני חושב
שכן ,אבל זה ההישג הגדול  -אנחנו עדיין בתחילת הדרך ,אבל
ההישג הוא בזה שהרבה מאד חברים שבליבם היו רוצים להישאר
בקיבוץ הישן ,מוכנים להגיד 'אנחנו ניתן לזה צ'אנס ,כי אנחנו מביו
נים שגם אם נוח לנו היום ,אנחנו צריכים לקחת אחריות על המחר'".

ערבים זה לזה
איך התהליך הזה משפיע על התושבים בגרופית ,אלו שאינם חברים?
"זו שאלה חשובה!" מצהיר מייקל" ,בין השאר ,כי חלק מהתושבים
של גרופית הם בנים שלנו ,והם נכס שלנו .לאורך כל הדרך ניהלנו
מפגשים עם בנים ועם תושבים בכלל ,כדי לעדכן אותם לגבי התהו
ליך ולקבל משוב ,כי בסופו של דבר ,גם הם פוטנציאל קליטה.
אני חושב שאחד הדברים שעזרו לחלק מהחברים לעבור מהתפיסה
הקודמת לתפיסה הנוכחית ,זה שהם הבינו שאם לא ניתן קצת יותר
עצמאות ,לא נוכל להיות אטרקטיביים לילדים שלהם .הראייה דרך
העיניים של הבנים שלנו עזרה להבין שצריך להביט קדימה".
עידו מחדד" :אני יודע על בני משק שרוצים לגור פה בגלל החינוך,
הקרבה להורים ואיכות החיים ,אבל בגלל שהם מרוויחים שכר גבוה,
הם נרתעים מקליטה .אני גם יודע שרוב בני המשק שנמצאים פה
רוצים לראות לאן דברים הולכים ,ואז לשקול .אני מקווה שזה יעזור
לאלה שמתלבטים".
איך ההתחדשות תשפיע על חיי החברים ,בפועל?
"חבר יקבל תקציב שתואם את המשכורת שלו וגם ישלם מיסי קהילה
לפי המשכורת .בתוך המבנה יש דרגות מס שמיטיבות עם החברה
הצעירים .הרצנו מודל על כל בית אב בנפרד ,על מנת לבחון מראש
לכמה מהמשפחות המצב החדש ישפר ,ירע ,או לא ישפיע ועשינו
את כל הכיוונונים האפשריים ,כדי להביא למצב שהמודל ישפיע
לטובה על כמה שיותר משפחות ".מסביר מייקל ,וממשיך" :המס
קצת גבוה ,אבל ברור לנו שבתוך שנה נוריד את המס באופן משמו
עותי .הסטטיסטיקות אומרות שבשנה הראשונה  -קיבוצים שעשו

מהלך כזה העלו את ההכנסה ב ,15%-מה שמקטין את עול המס
לחבר .בנוסף ,ברגע שלחבר יש סיבה טובה יותר למניעת בזבוז ,זה
מוריד מהתקציב הציבורי ,מבלי לפגוע בערבות ההדדית ,בחינוך
ובריאות ,ובדברים שחשובים לנו המהלך גם יוביל להורדת מיסים.
יהיה לנו מנגנון שמבטיח שהערך של הבית של החבר יהיה משהו
שאפשר לממש ,שלחברי הקיבוץ יהיה משהו להשאיר לילדים
שלהם".

"אני יודע על בני משק שרוצים לגור פה בגלל
החינוך ,הקרבה להורים ואיכות החיים ,אבל בגלל
שהם מרוויחים שכר גבוה ,הם נרתעים מקליטה.
אני גם יודע שרוב בני המשק שנמצאים פה רוצים
לראות לאן דברים הולכים ,ואז לשקול" (עדו קלאי)
"חשוב להדגיש" ,מוסיף מייקל" ,שאנחנו הבטחנו לחברים רמות
גבוהות של ערבות הדדית .לדוגמה ,בית אב לעולם לא יוציא יותר
מ 15%-מהתקציב הפנוי על חינוך או על בריאות .אם יש הוצאות
גבוהות יותר  -הקיבוץ ישלם אותן .בנוסף ,הבטחנו לכל מי שחבר
כיום פנסיה גבוהה כמו זו שקבענו עד עכשיו ,גם אם בשנים האלה
ירוויח פחות .כלומר ,שמה שהובטח במסגרת הקיבוץ השיתופי
יישמר .לא היינו מוכנים לוותר על זה".
מה עוד נשאר מהקיבוץ השיתופי?
"כל מי שרוצה להישאר בקיבוץ השיתופי – יכול! אפשר לתת את
כל המשכורת לגרופית ולהמשיך לקבל תקציב ,צמוד למדד .המשו
מעות היא ,שאדם יכול להמשיך להתנהל בדיוק כמו בקיבוץ השיו
תופי ואם ירצה בעוד כמה שנים לעבור למסלול המתחדש  -הוא
יכול .אין חובה להתנהל אחרת .אנחנו מאמינים  -כמו שאומר רואה
החשבון שלנו  -שאין בית אב שלא ירוויח מהשינוי הזה .אבל זה
יבוא מהם ,מהחברים .הרוב לא כפה על המיעוט".
עידו סבור שהאפשרות להישאר במסלול של הקיבוץ הישן נתנה
לאנשים ביטחון ,שהם יכולים לראות את התהליך מהצד" .זה גם
נטרל את האפשרות שאנשים יחליטו לעזוב את הקיבוץ ,כי לא כיו
בדו את דעתם ".הוא מציין.
אם אתם מסתכלים קדימה ,איפה אתם רואים את גרופית בעוד כמה
שנים?
"הקיבוץ הישן שאני התחתנתי איתו ואהבתי אותו ",אומר מייקל
בהתרגשות" ,שירת אותנו ,אבל כמו ילדים שלא רוצים לגדול ולו
קחת אחריות .אני חושב שבמהלך הזה אנחנו מאפשרים לגרופית
להתבגר יפה ולהישאר קיבוץ ,ולנו לקחת אחריות .אני מאמין שעוד
עשר שנים נסתכל על גרופית ונגיד שאחרי ההתחדשות הפכנו
להיות הרבה יותר שיתופיים מתוך רצון ,ומתוך מודעות .אני רוצה
לשמור את המוסדות הציבוריים והקהילתיות".
דינה מוסיפה וקובעת" :רק מי שיושב בתפקידי ניהול ומקבל את
כל הבקשות ,יודע באמת כמה החיים בקיבוץ השיתופי הם לא
שוויוניים .הם רחוקים מלהיות שוויוניים והאפשרות הזו יוצרת
שוויון הרבה יותר אמיתי".
ומייקל מסכם" :במסמך העקרונות היה כתוב 'הגדלת ההוגנות בין
הקיבוץ לחבר ,החבר לקיבוץ והחבר לחבר' .היועצים שלנו אמרו
שאף קיבוץ לא ניסח עיקרון הוגנות חבר לחבר ,וזה הביטוי האותנטי
של קהילתיות בעיני".
אני מודה שלפני השיחה חשבתי שאשמע נתונים יבשים על מספרים
ופילוחים .בפועל ,זו הייתה שיחה מרתקת על קהילתיות ואחריות.
למדתי מה זו קהילה שמתחדשת מבפנים ,בתהליך ארוך שמערב
את כל החברים בקהילה ,תוך גמישות והכלה .הבנתי מה החשיבות
של קהילה שמוכנה  -לא רק להסתכל על הסביבה ועל השינויים
שמתרחשים בה ,אלא גם להביט פנימה ולהעז לחולל שינויים ,מבלי
לפגוע בערכי הליבה שלה.
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בשביל העתיד

 /איתן בניוביץ'

מתי נזכרים בארכיון? למשל ,כשחוגגים חג משק ביום הולדת עגול לקיבוץ וצריך לאסוף חומרים להצגה
ולתערוכה .במסגרת זו ,גויסתי להקים תערוכה ואז נכבשתי בקסם של איסוף החומרים ושימוש בהם לאירועים
השונים בקיבוץ

כשמחפשים  -מוצאים
במסגרת זו הקמנו ,לקראת חג ה ,50-גם את אתר "סיפור
מקומי" ,שעוקב אחרי הקהילה באופן שוטף וגם מוסיף
חומרים מהעבר ,וכך יכול כל אחד להיכנס מהמחשב הביו
תי ומהטלפון ולהתעדכן  -מה היה ביום שישי האחרון או
בחג ,וגם מה קרה לפני  20ו 30-שנה ,וגם לתרום חומרים
חדשים להעשיר את הסיפורים.
כשמחפשים – מוצאים! הגיעו לידנו יומנים של גרעיני ההיאחו
זות השונים ,עדויות לתקופה נשכחת ,בה ההתיישבות בערבה היתה

כל התמונות לקוחות מהסיפור המקומי של גרופית
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המסמכים והתמונות מזכירים
לותיקים את הסיפורים על ימי
בראשית ויש להם ערך רב גם
בקשר עם הדור הצעיר
במקביל ,אנחנו מקפידים לתעד את המתו
רחש בהווה ואוספים חומרים מסוגים שוו
נים ,שיעידו על הנעשה בשנים האחרונות,
לארכיון ולאתר "סיפור מקומי" .חלקם מוו
צגים בתערוכות ובאירועים אחרים.

הערך של הסיפור
מי כבר זוכר כמה מפעלים ובתי מלאכה
היו בגרופית? אבל כשמוצאים תמונה או
מסמך ,הסיפורים קולחים .המסמכים והתו
מונות מזכירים לותיקים את הסיפורים על ימי בראשית ויש להם
ערך רב גם בקשר עם הדור הצעיר.
לא מזמן נפל לידי תיק נשכח ,שנתקע באחד המקלטים וממנו למדנו
על המאבקים שגרופית ויטבתה ניהלו על התקנת קווי טלפון ליו
שובים .היום זה נשמע הזוי ,אבל בשנים הראשונות היה רק קו אחד
ואחר כך עוד אחד ואפילו טלפון ציבורי היה בגדר מותרות.
בשנת  1970מגיעה מרכזייה עם שלושה קווים ,אך ההתקנה ארכה
ציר הזמן של הסיפור המקומי

אחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו
במזכירות גרופית הייתה להקים ארו
כיון ,ממנו שרדו תמונות ואלבומים
מההיאחזות ומהאזרוח .אך בפועל ,הוקם
הארכיון כתוצאה ממפעלו של אדם
שאיננו איתנו עוד ,הורה של חבר שהיה
טייס בטייסת הנגב ,איש שהבין את
חשיבותה של ההיסטוריה  -אריה רובנס
הניח את היסודות לאיסוף החומר ,ולהבו
נה שאין עתיד ללא ידיעת העבר.
עם הרעת מצב בריאותו ,נסגר הארו
כיון שנאסף בדירתו ,העלה אבק ובמשך
מספר שנים חיכה להמשך.
מתי נזכרים בארכיון? למשל ,כשחוגגים
חג משק ביום הולדת עגול לקיבוץ וצריך
לאסוף חומרים להצגה ולתערוכה .במסו
גרת זו ,גויסתי להקים תערוכה ואז נכבו
שתי בקסם של איסוף החומרים ושימוש
בהם לאירועים השונים בקיבוץ.
אנחנו בעידן מורכב יותר מבחינת איסוף
חומר ,והארכיון הוא אוצר בלום של מסו
מכים ,תמונות ,קטעי וידאו ומסמכים
אלקטרוניים.
וכך ,מצאתי את עצמי אוסף מסמכים מהמנהלה של הישוב ,מוועדות
ופורומים שונים ,מנסה לעקוב אחרי הווי החיים כולל אירועי תרו
בות ,ומנסה לשקף את המתרחש בקהילה.
אני מודה ,שלעיתים אני מנדנד ומונע השמדה של מסמכים ,תמוו
נות ועוד חומרים ,והכל מצטבר וחלק גדול מחכה למיון ,אך מהר
מאוד ראיתי ברכה בעמלי ,כשהצגנו בחגים ואירועים שונים חומרים
שעוררו עניין .שלל תגובות מילדים ומבוגרים ,מהורים
וסבים ,שסיפרו-ליד התמונות-מה מופיע בתמונה ,מי מוו
פיע והיכן צולמה .וכך הפכנו למוסד ,שאוסף ומביא את
הסיפור המקומי לקהל .

מרכז העשייה של המדינה .נמצא גם סרו
טון על הקמת ההיאחזות והאזרוח ובהמשך
נאסף עוד חומר  -תמונות משנים ראשוו
נות ,קטעי עיתונות מאותן שנים וסיפורים
של הראשונים.

חצי שנה .כל ההיסטוריה הזו נמצאה בתיק אחד של הדואר (עוד
לפני שהטלפון היה שייך ל"תקשורת") ,שמספר סיפור שבתנאים
של הטכנולוגיה של היום נראה לקוח מעולם אחר.
תמונה של טרקטור קוצר ירק ,מעלה שאלה אצל הילו
דים  -מה זה? לך תספר שלפני עידן המזון המוכן ,היו
מביאים בכל יום ירק לרפת...
ועוד כהנה וכהנה תמונות ומסמכים ,שמספרים סיפור
של ראשית הישוב ומתעדים תהליכים שהיו בו.
הארכיון מספר הרבה סיפורים ,והוא זקוק  -כתמיד -
ליד שעוזרת ,אוספת ומנגישה את החומרים לציבור,
וחשוב להקימו ,לטפח אותו ולתת לו אמצעים.

משולחנו של חנן /

שרון ארובס  -רכז צעירים ,צמיחה דמוגרפית ותקשורת בחבל אילות
ד"ר חנן גינת – ראש המועצה האזורית חבל אילות

צעירים בחבל אילות
תחום הצעירים בחבל אילות הוא ,אמנם ,רק בתחילת דרכו ,אבל כבר שרוי בהתפתחות מתמדת ,ופונה
לקבוצת גיל מאד רחבה ,של בני ובנות 45-18
על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה ,בחבל אילות חיים כ5,100-
תושבים -ב 12-ישובים ובשיכון המשפחות בעובדה .אוכלוסיית ה�צ
עירים ,בגילא י  ,18-45מונה קרוב ל  2,000איש! את הקבוצה הע�נ
קית הזו ,אנו מחלקים לארבע תתי-קבוצות – לא לפי גילאים ,אלא
לפי שלב ומקום בחיים:
 .1בני  18-19לפני צבא ובשנת שרות.
 .2צעירים אחרי צבא  -מרביתם בני ובנות הישובים ,ומתנדבים
ישראלים  -מרביתם חיילים משוחררים ,שמגיעים לחבל לתקופה
של מספר חודשים.
 .3צעירים ,סביב גיל ה ,30-שנמצאים בחבל על מנת לבחון אפ�ש
רות להשתקע באזור.
 .4משפחות צעירות שהגיעו לחבל במטרה לבנות כאן את ביתן.
המועצה ככלל ומחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית בפרט ,נערכות
לקראת אתגרים רבים העומדים בפניהן בתחומי התעסוקה ,יזמות,
קהילה וחברה .כל אחד מהתחומים הללו מצריך תכנון אסטרטגי,
חשיבה ומיפוי צרכים יסודי בקרב קהלי היעד הרלבנטיים.
בתחום התעסוקה ,ניתן לצפות במשרות המתפרסמות בלוח הדרושים
האזורי באתר המועצה .מופעלת תוכנית "יתד" לגילאי  18-25אשר
רוצים לתכנן את עתידם ,להשיג מטרות ולהתפתח (בכפיפות למחו
לקת שירותים חברתיים) .ה"קליקה" ,האב ( )HUBחבל אילות ,הוא
מרחב שהוקם לרווחת פרילנסרים וחברות קטנות מהאזור ,ומשמש
צומת להפריה הדדית ,לחדשנות ,למתן שירותי משרד ,לקבלת כלים
מקצועיים ולקידום עסקים באזור (בכפיפות לחכ"א).
בתחום היזמות הקהילתית ,נוסדה "המקפצה" ,שתהווה רשת פיו
זית וירטואלית של תושבי חבל אילות ,התומכת ומקדמת יוזמות
קהילתיות המחזקות את תחושת החיבור ,השפה המקומית והשייכות,
משפיעות על אורח החיים ומחוללות מציאות חדשה.
פעילות מחלקת הצעירים מתמקדת בארבעה תחומים:
 .1חיילים וחיילים משוחררים.
 .2פיתוח קריירה.
 .3חברה וקהילה (מעורבות חברתית)  -קבוצות מנהיגות ,התנדבות,
אקטיביזם חברתי ,פורומים של עניין שמניעים עשייה.
 .4תרבות ופנאי.
במרחב הכפרי צריך לדעת לתת גם תמיכה פרטנית ,גם תמיכה
ביישובים עצמם לבעלי התפקידים הרלוונטיים לאוכלוסיית הצו
עירים וגם לייצר תוכן ברמה אזורית ,כמו הרצאות ,קבוצות עניין
ומופעים אזוריים.
על מנת לקדם את כל התחומים הללו ,נרקמו שיתופי פעולה חוצי
מחלקות וארגונים במועצה ,כמו כנס חיילים משוחררים שהתקיים
לראשונה בחבל אילות ,בשיתוף איריס בר ,עו"ס מרחב לקידום תעו
סוקת צעירים מהשירותים החברתיים ומחלקת צעירים .התקיימה גם
הכשרת מובילים בקהילה בשיתוף התנועה הקיבוצית (מטעם התק"צ
מובילה את המיזם איילת הריס ,בת משק קטורה במקור)",המקפצה"
(בהובלת יובל שלומי-ילובסקי) ומחלקת צעירים.
עוד הוקמה קבוצת "מרושתות"  -קבוצת נטוורקינג וכלים ליזמיות
החבל ,בהנחיית מורן דובדבני ,יועצת ארגונית ועסקית ,בשיתוף
מחלקת צעירים ושרי ברקן  -מנהלת מחלקת גיוס משאבים ושיוויון
מגדרי.
וגם "דרך המוזיקה"  -יוזמה ליצירת אירועי מוזיקה ויצירה ,בדגש
על תרבות צעירה ומתחדשת בערבה הדרומית ,בשיתוף מחלקת

צעירים ומחלקת תרבות במתנ"ס.
בתחום ההשכלה ,חילקה המועצה  -בשיתוף מפעל הפיס   25 -מ�ל
גות לזכאים ,תושבי החבל ,על סך  )!(₪ 10,000תמורת התחייבות
ל 130-שעות שפעילות חברתית למען הקהילה.

במרחב הכפרי צריך לדעת לתת גם תמיכה פרטנית,
גם תמיכה ביישובים עצמם לבעלי התפקידים
הרלוונטיים לאוכלוסיית הצעירים וגם לייצר תוכן
ברמה אזורית ,כמו הרצאות ,קבוצות עניין ומופעים
אזוריים
בשנים האחרונות ,זוכה תחום הצעירים במדינת ישראל לעדיפות
גבוהה .על מנת לפתח ולטפח את הצעירים בכל הארץ ובמיוחד
בפריפריה ,פועלת תוכנית להקמת מרכזי צעירים.
התוכנית נועדה לספק מענה לצרכים שונים של תושבי ישראל,
בין הגילאי ם  .35–18מרכזי הצעירים נותנים מענה לצעירים ב�ת
חומי התעסוקה ,לימודים גבוהים ,פעילות חברתית והתנדבותית
ביישובים .תוכנית מרכזי צעירים נועדה להדגיש את חשיבות נושא
הצעירים בישראל בסדר היום הלאומי והמוניציפאלי ,ולתת מענה
כולל ומוסדר לצרכיהם ביישובים בהם הם גרים .רבים מהצעירים
עומדים בתקופה זו בחייהם בפני צמתים וקבלת החלטות אשר ישו
פיעו באופן ישיר על אופי החיים שלהם ,על איכותם ועל התנהלותם
 החלטות הכרוכות בגיבוש הזהות האישית ,המקצועית ,הכלכליתוהמשפחתית .מטרתו של מיזם מרכז צעירים היא לתת מענה מערו
כתי וממוסד עבורם( .מתוך ויקיפדיה ו"נגב-גליל").
תוכניות נוספות לפיתוח תחום הצעירים על גווניו כבר מונחות על
השולחן של ראש המועצה והנהלת המועצה לבחינה .ביניהן ניתן
למצוא הקמת כפר סטודנטים ,גרעיני שנות שירות ,הפעלת מועדון
צעירים ,פיתוח תוכניות השכלה ועוד.
פיתוח כל אחד מהתחומים מצריך השקעה מרובה מצד המועצה,
וכל זאת ,על מנת לאפשר לתושבי החבל הצעירים למצות את מירב
האפשרויות הקיימות בחבל הארץ הייחודי והמרוחק שלנו .ברור
לנו שרבים האתגרים העומדים בפנינו ולפיכך אנו מכוונים לתת
את המענה הראוי והמיטבי עבור התושבים הללו; מגורים זמינים
וראויים ,חינוך ברמה גבוהה ותעסוקה הם המפתח להצלחה .כל אלו
יובילו את הצעירים להחלטה לבנות כאן ,בחבל אילות ,את ביתם
ולמצוא כאן מקום להגשים את חלומותיהם.

התנצלות
בגיליון הקודם של "קצה המדבר" קרה דבר שלא אמור היה לקו
רות – כותרת המשנה של המדור השתבשה לחלוטין וזו מהחוו
דש שעבר הופיעה שוב .כמובן ,נושא המדור היה שונה לחלוו
טין ,מה שצרם לקוראים וגם לי .העיתון עובר כמה וכמה עיניים
לפני שהוא יורד לדפוס ,האחריות היא של העורכת והעורכת
פישלה .ללמדכם – הגיע הזמן ללכת הביתה.
החדשות הטובות – רבים שמו לב למשגה והעירו עליו ,מה
שאומר שקוראים ונהנים (אלא אם כן כותרת המשנה הגיעה
מחודש אחר.)...
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

השכן התימני שלי
"ויזל ,אין מה לעשות ,תימנים חיים יותר" כך אמר לי יום אחד השכן
התימני שלי.
אמרתי לו " :ליאור ,מה יש לך אתה? מאיפה הבאת את זה?"
אמר לי" :אתה לא מאמין? תבדוק!"
עצם האתגר כבר סיקרן אותי .המוות תמיד היה עבורי תעלומה אחת
גדולה ,והחיים? עוד יותר.
אריכות החיים היא שאלה שסקרנה את המין האנושי במשך שנים
רבות .תרבויות שונות בעולם עוסקות בכך מאז ומתמיד .אז נעניתי
לאתגר  -הלכתי ובדקתי.
אחרי חיפוש די מהיר מצאתי מחקר שנערך בשנת  2003בישראל
במשך שני עשורים .המחקר נערך במחלקה לאפידמיולוגיה של
מחלות לב וכלי דם ,במכון גרטנר לחקר מדיניות הבריאות ,ופורסם
בירחון מקצועי בינלאומי לתזונה .החוקרות עקבו במשך  18שנה
אחרי מצבם של  623ישראלים בני  ,41-70שחולקו לארבע קבוצות
עדתיות :תימנים ,יוצאי אירופה ואמריקה (אשכנזים) ,צפון אפריקו
נים ויוצאי המזרח התיכון (מצרים ,סוריה ועיראק) .להלן התוצאות
במהלך מעקב ארוך זה :שיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו בקבוו
צת האשכנזים  ,29% -אחריהם ילידי המזרח התיכון  ,27% -יוצאי
צפון אפריקה  26% -ולבסוף יוצאי תימן  16% -בלבד!
המחקר אכן מצא שבני עדת תימן חיים יותר זמן מעדות אחרות.
הסיבה ,על פי החוקרות ,ככל הנראה טמונה בכך שהתימנים אוכו
לים יותר מאכלים "מסורתיים" ובריאים יותר ,והם גם פעילים יותר
מבחינה גופנית .כנראה שלא מדובר על הג'חנון כמזון מאריך חיים,
וגם לא הקובנה ,אך ההצמדות המסורתית למאכלים פשוטים ומזיו
נים אחרים ,יתכן שעושה את שלה .כמו כן ,שיעורי העישון הגבוהים
ביותר נרשמו בקרב יוצאי ארצות המזרח התיכון ואילו השיעורים
הנמוכים ביותר – אצל יוצאי תימן .אין ספק שגם הגנטיקה משחקת
כאן תפקיד מסוים ,אך ככל הנראה גם ממחקרים רבים אחרים -
לאורח חיינו יש בהחלט השפעה ישירה על אורך חיינו.
חזרתי בהתרגשות לליאור ":אתה צודק! באמת כנראה שתימנים
חיים יותר!"
ליאור אמר לי" :שטויות ,זה כלום לעומת היפנים"
"היפנים !?" שאלתי.
"כן ,היפנים ,היפנים!" ליאור התעקש.
אז חזרתי לחקור את הספרות.
תוחלת החיים הממוצעת בישראל הי א  .82.6מסתבר שאנחנו נ�מ
צאים במקום התשיעי המכובד ,מתו ך  45מדינות ה .OECD-ב�מ
קום הראשון ,אכן נמצאת יפן ,בה תוחלת החיים הממוצעת עומדת
על  .84.2אז מה קורה שם ביפן ולמה היפני הממוצע חי כשנתיים
יותר מהישראלי?
ביפן יש פתגם מפורסם שאומר" :רק אם תמשיכו להיות פעילים,
תרצו לחיו ת  100שנה" ,או במילים אחרות  -עצם הפעילות וה�ע
שייה הן כנראה מה שמביא לרצון לחיות יותר זמן .הפעילות והרצון
לחיות ,הם כשלעצמם מאריכים את החיים.
הרצון הזה לחיות ,מכונה בפי היפנים – "איקיגאי" .האיקיגאי היא
סיבת הקיום ,הסיבה שבגללה אנחנו קמים בבוקר ,הכוח המניע
אותנו ,הרצון הפנימי העמוק לחיות .היפנים מאמינים כי בכל אדם
חבוי האיקיגאי שלו .חלק מהאנשים מוצאים את האיקיגאי במהלך
חייהם וחלק עדיין מחפשים ויתכן ולא ימצאו אותו כלל .מציאתו
דורשת סבלנות.
באי אוקינאווה ביפן ,חיים האנשים בעלי תוחלת החיים הארוכה
ביותר בעולם .לדברי הזקנים שעברו את גיל  ,100האיקיגאי שלהם
הוא מה שגורם להם לקום בבוקר כל יום ולחיות חיים ארוכים ובו
ריאים יותר .כפי הנראה ,ככל שהאיקיגאי מוגדר וברור יותר כך יש
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יותר סיפוק ,אושר ומשמעות לחיים.
ביפן ,האנשים ממשיכים להיות פעילים מאוד ,גם אחרי שהם יוצאים
לגמלאות .הם ממשיכים לעשות מה שהם רוצים ואוהבים .נוהג זה
עד כדי כך משמעותי ביפן ,שבשפה היפנית כלל לא קיימת המילה
"פרישה" .התרבות היפנית מייחסת חשיבות כה רבה לקיומה של
תכלית חייו של האדם ,עד כדי כך שרעיון הפרישה ממקום העבודה,
המקובל במערב ,פשוט לא קיים שם.

אין ספק שגם הגנטיקה משחקת כאן תפקיד מסוים,
אך ככל הנראה גם ממחקרים רבים אחרים  -לאורח
חיינו יש בהחלט השפעה ישירה על אורך חיינו
גם מחקרים רבים מהשנים האחרונות במערב מדגישים את החו
שיבות של הפעילות והתנועה ומתארים את הקשר בין אורח חיים
"יושבני" לעלייה במחלות לב וכלי דם ,השמנה וסוכרת ,ירידה בצו
פיפות העצם ואפילו סרטן .מחלות אלו ,כמובן ,תורמות לקיצור
תוחלת החיים .החוקרים מצאו קשר בין חוסר פעילות גופנית לאורך
ותפקוד ה DNA-בכבודו ובעצמו ,ובמיוחד ה"טלומר" ,החלק
ב DNA-שאחראי על התחדשות התאים ואורך חייהם .אמירה זו
רלוונטית  -לא רק לאנשים מבוגרים ,אלא גם לילדים עם עודף
משקל ,שצוברים בעיות בריאותיות במשך השנים ,בגלל עודף המו
שקל וחוסר פעילות.

האם אתם נראים צעירים או מבוגרים מגילכם?
אם נראה לכם שאתם נראים מבוגרים מגילכם ,אתם בחברה טובה;
רוב האנשים נראים מבוגרים מגילם האמיתי .ומה הסיבה לכך?
הזדקנות מוקדמת קשורה במידה רבה לדחק ולמתח .לפי המכון
האמריקאי לחקר הדחק ,יש קשר ישיר בין התופעה ,להתעייפות
הגוף ולהתנוונות שלו .באוניברסיטת קליפורניה נלקחו בדיקות דם
מאמהות לילדים חולים והושוו לבדיקות שנלקחו מאמהות לילדים
בריאים ,והתגלה כי המתח שאמהות לילדים חולים נמצאו בו ,גרם
להזדקנות מוגברת של תאים ,על ידי השפעה ישירה על הDNA-
של התא ,וכך גם לגבי התנוונות והזדקנות תאי המח.
אז מה הפתרון לחיות חיים נינוחים ורגועים ולהימנע מהתמודדות עם
אתגרי החיים?
פרופסור הווארד פרידמן מאוניברסיטת קליפורניה ביצע תצפית
מחקרית בקבוצות נבדקים ,במשך  20שנה .הוא מצא כי אנשים
ששמרו על רמת דחק נמוכה ,אך התמודדו עם אתגרים ועבדו במו
סירות רבה כדי להצליח  -חיו שנים רבות יותר מאלה שבחרו באורח
חיים נינוח ופרשו מעבודתם בשלב מוקדם יותר .מתוך מחקריו
אלו פרידמן הסיק כי מידה מועטה של דחק עשויה להיות חיובית,
וזאת כי אנשים החיים עם רמות דחק נמוכות נוטים לפתח הרגלים
בריאים יותר; מעשנים פחות וממעטים בצריכת אלכוהול ובעוד הרו
גלים מסוכנים .עם זאת ,הפעילות והעשייה חשובים לא פחות.
מספר מחקרים שעוסקים באריכות חיים גורסים כי תחושה חזקה
של קהילתיות ,בשילוב עם איקיגאי מוגדר וברור ,זהה בחשיבותה
לתזונה הבריאה של היפנים – ואולי אפילו עולה עליה .מחקרים
אלו  -שהתבצעו בקרב בני  100ומעלה באי אוקינאווה ובאזורים
נוספים הנקראים "איזורים כחולים" ,שהם האיזורים הגיאוגרפים
בהם חיים שיאני אריכות ימים  -מספקים כמה עובדות מעניינות
על בני האדם המיוחדים האלו :הם סובלים פחות ממחלות כרוו
ניות וממחלות לב וסרטן .נשים חוות פחות תסמינים בגיל המעבר
ובבדיקות הדם שלהן נמצאו רמות גבוהות יותר של הורמוני מין עד

האי היפני אוקינוואה

גיל מבוגר יותר ,ושיעור מחלות דמנציה וירידה קוגנטיבית נמוך
בהרבה מהממוצע העולמי.

הזדקנות מוקדמת קשורה במידה רבה לדחק ולמתח.
לפי המכון האמריקאי לחקר הדחק ,יש קשר ישיר
בין התופעה ,להתעייפות הגוף ולהתנוונות שלו
בספרו של דן בוטנר "האזורים הכחולים" מצוינים חמישה אזורים:
 .1אוקינאווה ביפן – אי בו התזונה עתירה בירקות ובטופו ,האוכל
מוגש בצלחות קטנות ,חיים בקהילות מלוכדות ומקפידים לחיות
על-פי פילוסופיה של האיקיגאי.
 .2סרדיניה באיטליה – תושבי האי סרדיניה צורכים כמות גדולה של
ירקות ושותים כוס יין ביום וגם כאן הקהילה מלוכדת.
.3לומה לינדה בקליפורניה – אנשי קהילת האדוונטיזם ,שחיים
באופן קהילתי מלוכד.
.4חצי האי ניקויה בקוסטה ריקה – התושבים ממשיכים להיות פע�י
לים גם אחרי גיל  90וקמים לפנות בוקר לעבד את שדותיהם.
.5איקריה ביוון – מעל  30%מאנשי המקום הם בני  90ומעלה (לע�ו
מת פחותמ מ 1%בארה"ב) .אי זה נקרא גם "אי החיים הארוכים" ו�נ
ראה כי הסוד המקומי הוא אורח החיים המסורתי ,הנהוג כבר מאז
שנת  500לפני הספירה.
המשותף ביניהם ,כפי שבוודאי שמתם לב ,הוא הבידוד של קהילות
אלו ועקב כך מיעוט משאבים ,ומציאות שמחייבת עזרה הדדית בין
התושבים .מוכר לכם מאיפשהו?
אז לדבריהם של מדענים ,שחקרו את האזורים המיוחדים האלו ,גוו
רמי המפתח לאריכות החיים הם:
 תזונה פעילות גופנית מציאת תכלית לחיים יצירת קשרים חברתיים אמיצים ,כלומר מעגל רחב של חבריםקרובים וקשרי משפחה טובים.
האנשים החיים בקהילות אלו מקפידים על ניהול זמן מיטבי כדי
להפחית רמות דחק ,צורכים כמויות קטנות של בשר או מזון מעוו
בד ושותים כמות מתונה של אלכוהול .הם אינם עושים תרגילי
התעמלות מאומצים ,אך כן מקפידים על תנועה יומיומית ,יוצאים
להליכות ועובדים בגינות הירק שלהם .גם אנחנו ,תושבי הערבה,
בקהילות שלנו ,יכולים לבחור לחיות כמו היפנים ,אבל כאן אצלנו.
מלא בהשראה ,חזרתי לליאור ואמרתי לו" :ליאור ,צדקת לגבי היפו

נים ,אבל אתה יודע מה? כנראה שבן אדם לא צריך להיות יפני כדי
לחיות שנים רבות ,פשוט צריך אורח חיים בריא וחברים טובים".
ליאור אמר לי" :מה אתה אומר!?"
אמרתי" :כן! כנראה שאין כמו אוכל טוב ,וחברים טובים .אז אתה
בא בשישי לארוחת ערב?"
ליאור" :בטח! מרק תימני עלי".

שלכם ,אלעד
מוקדש לזכרה של סבתא מרים ,שלמרות כל מה שעברה בחיים,
היתה פעילה ואופטימית עד יומה האחרון
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האביב במדבר
האביב מקדים להגיע למדבר ,בחודש ,בערך ,ביחס לחבל הים-תיכוני.
בעלי חיים נבררו כך שימליטו צאצאים בעונה הנוחה ביותר מבחיו
נת האקלים ,בה יש סיכוי גבוה למזון שופע ועשיר ,בעקבות גשמי
הסתיו ותחילת החורף :לאוכלי הצמחים יש חד-שנתיים ושיחים מלו
בלבים ופורחים .לטורפים  -יונקים ועופות צעירים ,שכושר התנועה
שלהם נמוך משל הבוגרים ,וניסיונם הקצר בחיים טרם כלל מפגש
עם טורפים (ממי לפחד? איזה מרחק לשמור מהטורף? איך להתגונן
מפניו?).

 /בני שלמון

האם ההתחממות העולמית ,שחוקריה צופים התחממות נוספת של
המדבר והתייבשותו ,תביא לשינוי במועד הרבייה (הקדמה) של יונו
קים ועופות מדבריים ולשינוי במועד הנדידה העולמית של עופות
ופרפרים העוברת דרכנו? רעיון לחוקרים בעתיד.
ובינתיים – כמה בעלי חיים וצמחים שאפשר לראות בימים אלה באו
זורנו.

צביאת שיטים ושלושה עופרים.

צילום :בני שלמון

יעלה וגדי יונק
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גור שועל מצוי

תור צווארון

עיט שמש

מנתור המדבר

דורס מרשים ,החורף (מבלה את החורף) בשמורת יטבתה.
עיט גדול מרשים (שמו האנגלי ,)Imperial Eagle -שמוטת כנפיו
כשני מטר .הוא ניכר בכתמים לבנים בכתפיו.
בית גידולו ביערות הרריים ובערבות במרכז ומזרח אירופה ובמערב
אסיה  -סיביר .עיט השמש ניזון מעופות ויונקים בינוניים בגודלם,
כמו יונים ,ברווזים ,ארנבות ,עופרים ,שועלים.
האוכלוסייה העולמית מוערכת ב-כ 10,000-2,500-פרטים ,שר�ו
בם בסיביר ומיעוטם במרכז ומזרח אירופה (הונגריה ,סלובניה).
האוכלוסייה האירופית פגיעה(  ( ,)Vuאך מתאוששת בשנים הא�ח
רונות ,הודות למחקר ולמאמצי העלאת מודעות הציבור והגנה מפו
גיעה .האוכלוסייה האסייתית יורדת ,ושם מתמקד עיקר המחקר.
בסתיו הוא נודד דרומה לאפריקה ,הודו וסין .כבר שנים אחדות אנו
זוכים לשהיית חורף (חריפה) של  1-3פרטים של עיט שמש ,הנחים
בלילה על עמודי מתח עליון ,בקו החוצה את מערב שמורת יטבתה,
ממערב לכבי ש  .90באביב הם חוזרים ליערות ולערבות בצפון ו�מ
קננים על עצים.
תודות ליהב צימרינג ,ולנועם וייס.
צילום :איתי שני-רכז שטחים פתוחים ואיכות הסביבה

צילום :בני שלמון

זהו צמח חד-שנתי הנפוץ בכל דרום ישראל  -במדבר יהודה ,בנגב
ואפילו בשפלה הדרומית .מגוון בגודל הפרחים וצבעם מצהוב חיוור
ועד אדום עז ,אך תמיד הם בולטים בעלי הכותרת המסולסלים ,הגוו
רמים לפרח להראות כ"ליצן נע" .משטחי פריחה ,אחרי גשם מתאים,
נצפים בצפון מדבר יהודה ויריחו.
המנתור מפיץ ריח נעים ומתוק בערב ובבוקר ונראה שאז המאביקים
שלו פעילים .ריחו וצבעיו גרמו לביותו לגינון.
כשאר בני משפחת המצליבים ,הוא ניכר בצורת הפרי  -במנתור הפרי
נראה כחץ שבראשו שניים-שלושה חודים.
בחולות נחל נימרה קיים מין נדיר -מנתור ערבי.
הבדואים אוכלים את העלים הטריים; הוא משמש אצלם כתרופה
לסוכרת ,ובבדיקה נמצא שיש לו אפקט היפוגליקמי .כשילד קטן
סובל משלשול עם הצטננות ,הם סבורים שהסיבה לכך היא ריח נורא
ולכן יש לרפאו בריח טוב יותר :הם לוקחים הרבה צמחי רפואה ובו
כללם את מנתור המדבר ויוצרים נוזל ריחני אותו מספיגים בבד,
ונותנים לילד החולה להריח ,כדי שיתרפא.

יחנוק המדבר ויחנוק המלחות
מיני היחנוק הם צמחים טפילים  -הם מייצרים הרבה מאד זרעים
קטנים שעפים ומתגלגלים על הקרקע ונובטים לאחר גשם .זרע שהו
צליח  -השורשון שלו מגיע לשורש של שיח ,חודר לתוכו ומתחבר
לצינורות ההולכה ,מהם הוא יונק מזון ומים.
אין ליחנוק עלים והוא מצמיח עמוד פריחה מרשים :צהוב -ביחו
נוק המדבר וסגול -ביחנוק המלחות .לאחר האבקה ,הפרחים הופכים
לפירות המכילים את שפע הזרעים.
יחנוק המדבר בולט בשולי אפיקי נחלים בהם זרמו שיטפונות ,ויחנוק
המלחות בשולי מלחה אליה הגיע שיטפון.
ביחנוק המדבר נמצא קמפנוזיד  ,2המעכב ניוון במערכת העצבים
וייתכן שבעתיד יוכל לשמש לפיתוח תרופות לטיפול באלצהיימר.
חומר אחר המצוי בו – אצטוזיד ,הוא חומר מרגיע יעיל ,הפעיל בתו
רופות המונעות קרישי דם.
מהפרחים נהגו להפיק צבע צהוב לצביעת בדים.

יחנוק המדבר

יחנוק המלחות .צילום :בני שלמון
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שלמי תודה
זה לא פשוט בכלל ,להודות לכל מי שפגשתי במהלך עבודתי
כעורכת "קצה המדבר" .לא כי חסרות המלים ,אלא כי כה רבים
הם אלה שאני רוצה להודות להם ,עד כי קצרה היריעה; ממש
כך.
ראשונות וראשונים לכל ,אלה הקוראות והקוראים .אתם,
שחיכיתם לעיתון מדי חודש ,וקראתם אותו ,כל אחד והרגליו
– להתחיל מהשער ומשם להמשיך לפי הסדר .להתחיל מהסוף
ואז לחזור להתחלה .להתחיל מדובי גולדמן ואז לדפדף .לקרוא
קודם את הכתבות ואחר כך את המדורים ,וההיפך .והמשקיעים
– לקחת את העיתון לישיבה בבית הכיסא .באמת .יותר מפעם
אחת אמרתי שזו המחמאה הכי נהדרת מבחינתי ,כי למקום
החשוב הזה ,אנחנו לוקחים רק את הדברים הכי מעניינים.
שמונה שנים הן מספיק זמן להיחשף לאוסף הכישרונות המו
דהים שיש לנו בחבל אילות – כותבים מוכשרים – קבועים
וחד-פעמיים ,בעלי טורים ,בעלי דעות ,כותבי המכתבים וגם
כותבי הביקורת .צלמים מעולים ,שמצליחים – פעם אחר פעם
– להדהים אותנו ביכולתם לתפוס את הרגע ולעשות חסד מוו
פלא עם המרחבים שלנו.
במהלך השנים ,עבדתי מול שני גופים עיקריים ,שאפשרו את
הוצאת העיתון – בית הדפוס ,שהתחלף פעמיים או שלוש והסו
טודיו לעיצוב של יטבתה ,בהנהלתה של סאלי ויינברג .שבע
שנים ישבה שרי אשחר על המדוכה ופינקה אותי – גם בעיצוב
מרהיב ומדויק ,אבל גם בהגהה לעתים ,קצת קופירייטינג ,קצת
רעיונות והצעות ,הרבה ביקורת והמון מקצועיות .בשנה האחו
רונה היתה זו מיכל זיידמן (יש לקיבוץ גרופית קטע עם מעו
צבות מוכשרות) ,שהסתערה על המשימה המורכבת ,וביצעה
אותה על הצד הטוב ביותר.
לא יכול להתקיים עיתון המתיימר לשמור על רמה מסוימת,
ללא הגהה .בהתחלה היתה זו נורית בארי שביצעה את המשיו
מה הסיזיפית בהתנדבות ובחודשים האחרונים זה עדו קלאי,
שלא מוותר לי ,ובצדק.
כל מי מעובדי המועצה ששיגעתי בדחיינות שלי – הבנות
הסבלניות של הנהלת החשבונות ,חשבת המועצה (הדס ואז
רונית) ,מזכירות הלשכות וכל מי שפגשו אותי במסדרונות
המועצה ,ושרדו.
ולהתחלה – אודי גת ,זהר מיכאלי ומירב עפרוני ,שהחליטו
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לקבל לתפקיד הרגיש והמרכזי של עורכת העיתון האזורי אשה
בת ארבעים ,אם יחידנית ,ללא תואר ושלא מהאזור .מקווה
שההימור השתלם.
חנן רובנס ויניב גולן ,העורך הקודם והקודם קודם ,שהעניקו
לי מניסיונם ,עד שהפסקתי להקשיב (או עד שעזבו את האזור).
צוות התקשורת ,שהתחיל בתור משהו מאד לא מוגדר ,ובו
מהלך הזמן הפך – בין השאר – גם למשפחה וגם לקבוצת
תמיכה של העורכת ,ואלה הם :שרון ארובס ,שנאלץ להתמודד
עם שלוש מכשפות מקסימות ,לנתב ביניהן ,ועשה זאת בחיו
נניות יתרה .נכון שאתה כזה גבוה ויכול גם להיות סמכותי,
אבל מהרגע הראשון הזכרת לי את אחי הצעיר ,וככה זה .זהר
דרור טלמור ,שדואגת להפיץ אור גם בימים החשוכים ביותר,
והיא האחות הצעירה והקסומה של המשפחה המוזרה הזו .נוו
רית גורן – אם אתם רוצים לשמוע את האמת ורק את האמת,
תשאלו את נורית .זו מתנה אמיתית .בתור המבוגר האחראי של
הצוות – תפקיד שנכפה עליה מהרגע הראשון – קוראת אותנו
לסדר ומצליחה שלא לצאת מדעתה כשאנחנו מאבדים את זה.
את הכי האחות הגדולה הלא ביולוגית שמישהי יכולה לרצות.
אם אפשר היה לבחור משפחה ,זו המשפחה שהייתי בוחרת לי
(מבלי לוותר על הנוכחית ,כמובן).
הצמד המנצח – חנן גינת והדס שפירא .כנראה הבוסים הכי
טובים שמישהי יכולה לקבל ,בכל מקום עבודה שהוא .אתם
תופעה .עכשיו תעלו לכנסת ,ולמדו  120אנשים איך להיות
מנהיגים .תודה.
ואחרון חביב – הוא לא מחבל אילות ,רובכם לא פגשתם אותו
מעולם וכנראה גם לא שמעתם את שמו ,אבל הוא חשוב לא
פחות מכל הנ"ל :רמי אביב ,הנהג של משקי הנגב ,שמביא
את העיתונים מהצפון הרחוק ,אל הדרום הקרוב .שמוודא איתי
בכל פעם לאן בדיוק להביא את העיתונים ודואג שבתוך המו
שאית הענקית ,העמוסה לעייפה ,יהיו במיקום המאפשר את
הורדתם ביישוב המתאים .שנוסע את הדרך הארוכה הזו ,פעם
אחר פעם ועושה זאת ברוח טובה .שטורח ומתקשר אליי ,אם
הוא במקרה מוריד את העיתונים מוקדם מהצפוי ,ומאפשר לי
להתחיל את החלוקה לפני המתוכנן.
ומי ששכחתי ,עמכם הסליחה .זה לא אתם ,זו אני.

גל נקדימון

לגל נקדימון

זכינו בשמונה השנים שחלפו להנות מהעיתון שלנו בחבל אילות
– "בקצה המדבר" .כתב יונתן גפן בשירו "מקום לדאגה":
בקצה השמיים ובסוף המדבר
יש מקום רחוק מלא פרחי בר
מקום קטן ,עלוב ומשוגע
מקום רחוק ,מקום לדאגה.
אנחנו חיים במקום רחוק ,מלא פרחי בר .מקום יחסית קטן
אבל בטוח שלא עלוב בכלל ולא משוגע .באנו לכאן לישב את
הערבה עם הרבה תקווה והמון אהבה.
העיתון שגל ערכה והובילה נתן ביטוי ראוי מאוד לדברים שנו
עשים כאן בקצה השמיים ובסוף המדבר .להתיישבות ,לחלוו
ציות ולאתגרים .ולצד זה מקום "לפרחי הבר" ואלו האנשים
שכאן בקהילת הקהילות בחבל אילות .הרבה כתבות מעניינות
על אנשים ועל משפחות .וביטוי לכותבים אנשי החבל בתחומי
הטבע ,הבריאות ,הספורט והמדע ואפילו "תמיד שמאלני".
וכמובן אקטואליה מהנעשה בחבל.

ובשלוש שנים האחרונות לצד העיתון גם ניוזלטר שהיה פעם
בחודש עד שהגיעה התקופה המאתגרת של הקורונה והכפילה
פי כמה את תדירותו .לגל – מילה אישית ובחרתי בחרוזים:
לעורכת העיתון גל נקדימון
ופעמים רבות מורכבות
תודות המון!!
הפעלת כתבים
שמונה שנים עם "בקצה המדבר" בדברים מעניינים וטובים
וכל כך מהר זה עבר!
אל המדורים הקבועים עם מדע
 80גליונות
ודברים אישיים
שממש מלאים בתובנות
וגם "שולחנו של חנן"
הרבה נושאים לשיח וכתיבה
על המרחב שלנו ובראי הזמן
עם חיוך ותמיד חשיבה
אני מאחל בשם
ובין העניינים האנושיים והאישיים כל אנשי חבל אילות,
גם מהמורות וקשיים
בהצלחה בהמשך הדרך
מדבר העורכת
ומקווים שנמשיך להנות
שאומרת ולא חוסכת
מהעשייה המבורכת שלך,
על המתרחש אצלנו בחבל
אצלנו בחבל אילות.
לפעמים זה ממש כמו לנגן בנבל
בכל גיליון כתבות מעמיקות
חנן גינת

