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נוסח עברי :ד"ר יהודית אוריין ,נאות סמדר
מצרפתית בתרגומה של מרגריט יורסנאר

קצה המדבר

אתָך לַ ַּמ ָּסע לְ ִא ָית ָקה
"ּב ֵצ ְ
ְ
ַּב ֵקׁש ּכִ י ֶּת ֱא ַרְך ַה ֶּד ֶרְך
ְמלֵ ַאת ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות ,וְ נִ ָּסיֹון]....[ .
ּזֹועםַ ,אל ִּת ָירא ֵמ ֶהם
ּפֹוסידֹון ַה ֵ
לֹוּפיםֵ ,
ַה ִּק ְיק ִ
לָ עֹולָ ם ֹלא יִ ְהיּו נִ ְק ִרים ַעל ַּד ְרּכְ ָך
רֹומ ֶמת,
ּכָ ל עֹוד ַמ ְח ַׁש ְב ְּתָך ְמ ֶ
גּופָך]....[ .
רּוחָך ְּוב ְ
רֹוטט ְּב ֲ
ּכָ ל עֹוד ִרּגּוׁש נָ ִדיר ֵ
ּזֹועםֹ ,לא ִּת ָּת ֵקל ָּב ֶהם
ּפֹוסידֹון ַה ֵ
לֹוּפיםֵ ,
ַה ִּק ְיק ִ
אֹותם לְ נִ ְׁש ָמ ְתָך,
ִאם ֹלא ְּת ָק ֵרב ָ
אֹותם ֶאל מּול ָּפנֶ יָך.
ִאם ֹלא ַּת ִּציב ָ
ַּב ֵּקׁש ּכִ י ֶּת ֱא ַרְך ַה ֶּד ֶרְך.
ֶׁשּיַ ַע ְברּו ְּב ָק ִרים ַר ִּבים ֶׁשל ַקיִ ץ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָּתבֹוא ֶאל נִ ְמלֵ י ַהּיָ ם ֶׁש ְר ִא ָיתם לָ ִראׁשֹונָ ה
ְּוב ֵאיזֹו ִׂש ְמ ָחה ַּת ֲעגֹן
נֹות-מ ְס ָחר ֵפנִ ִיקּיֹות,
ִ
ְּב ַת ֲח
ִּת ְרּכֹׁש ְמלֹוא ַהח ֶֹפן ֲא ָבנִ ים טֹובֹות,
ֵאם ַה ַּמ ְרּגָ לִ ית ,וְ ָה ַאלְ מֹגִ ,ענְ ָּבר וְ ֶׁשנְ ָהב
חּוׁשנִ ּיִ ים ִמּכָ ל ִמין,
ְּוב ָׂש ִמים ָ
חּוׁשנִ ּיִ ים.
ּכָ ל ּכַ ָּמה ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַמּלֵ א ֶאת יָ ֶדיָך ְּב ָׂש ִמים ָ
ּומּוטב ֶׁש ְּת ַב ֵּקר ְּב ָע ֵרי ִמ ְצ ַריִ ם
ָ
ּולְ ַמד לִ לְ מֹד ֵמ ַחכְ ֵמ ֶיהן.
תֹוד ְע ְּתָך,
ֶאת ִא ָית ָקה ֱאחֹז ָּת ִמיד ְּב ַ
לְ ַהּגִ ַיע ָׁש ָּמה ֲה ֵרי זֶ ה יַ ַע ְדָך.
ַאְך ַאל נָ א ְּתזָ ֵרז ֶאת ַה ַּמ ָּסע
מּוטב ֶׁשּיֶ ֱא ַרְך עֹוד ָׁשנִ ים ַרּבֹות
ָ
ַעד ּכִ י ַּתזְ ִקין ּכְ ֶׁש ַּתּגִ ַיע ֶאל ָה ִאי
ָע ִׁשיר ְּבכָ ל ָמה ֶׁש ַה ָּשׂגַ ת ַּב ֶּד ֶרְך
אֹותָך
ְּבלִ י לְ ַצּפֹות ֶׁש ִא ָית ָקה ַּת ֲע ִׁשיר ְ
ִא ְיּת ַקּה נָ ְתנָ ה לְ ָך ֶאת ַה ַּמ ָּסע ַה ְּמפ ָֹאר.
יֹוצא לַ ֶּד ֶרְך,
ִּבלְ ָע ֶד ָיה ֹלא ָהיִ ָית ֵ
ֵאין לָ ּה ָּד ָבר לְ ַה ֲענִ יק לְ ָך עֹוד.
אֹותָך
ַּדּלָ ה ִאם ִּת ְמ ֶצאנָ ה ִ -א ָית ָקה ֹלא ִר ְימ ָתה ְ
ָחכָ ם ּכְ כָ ל ֶׁש ָה ַפכְ ָּתַ ,ע ִּתיר נִ ָּסיֹון,
בּורָך".
אֹותן ִא ָיּתקֹות ֲע ְ
אֹו ָאז ָּת ִבין ָמה ֵהן ָ
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בשער :פרט מתוך צילום של אילן מור

קוראים כותבים
מה קרה ל"קצה המדבר"
יניב גולן ,סמר
חבל אילות ראוי לעלון חודשי ,תוסס ומעניין .כזה שלא מפחד לעסוק בנושאים
רגישים .כי בלי עניין ,אין עניין .העלון ממומן בכספכם ,ושייך לכם – לא ל"מועצה"
כגוף מינהלי.
בסוף מאי ,לאחר חודשים ש"קצה המדבר" נעלם מהנוף ,הודיעה מחלקת התקשורת
כי החליטה "לדייק את העלון" (זה ציטוט) ולהוציאו מעתה רק פעם בחודשיים .לא
קדם לכך דיון ציבורי כלשהו .גיליון שיוצא בתדירות כזו אינו במה לדיון אמיתי:
מי שכעס והתחמם בספטמבר ,כבר התקרר בנובמבר .מי ששמח בתשרי  -כבר שכח
בכסלו על מה.
אם חולפים  60ימים בין גיליון לגיליון ,אין לאף אחד סיבה לכתוב מכתב למערכת.
וכשאין מכתבים אין דיון ציבורי .זה סתם עוד ערוץ שמשדר מלמעלה למטה .ואז גם
אין סיבה לקרוא.
העלון האזורי הוגדר על ידי עורכיו הקודמים כ"כלי בידורי" ,שאמור "לשמור על
אווירה נינוחה" .מדובר בגישה שחותרת תחת סיבת קיומו של כל כלי תקשורת .וזה
בדיוק מה שקרה :לאחר שהמערכת האזורית גילתה אדישות לשחיקה הזו ,ואנשיה
אף השתמשו בעלון כפלטפורמה להעברת מסרים ,הם טוענים כעת כי הוא "מיושן"
ו"לא רלוונטי" .בעיניי זו טענה על גבול הציניות .אם העלון היה חי ובועט ,אף אחד
לא היה מעלה בדעתו להחלישו כך (ועוד למנות עורכת זמנית בלא מכרז).
רק בעלון המועצה יכול כל תושב לפנות לכל מי שמתגוררים בין יהל לאילות .עד
שנראה דוגמה כלשהי לדיון ציבורי שהתקיים אצלנו דרך פייסבוק – בבקשה לשמור
על הבמה היחידה שמשותפת לכולנו .דמוקרטיה זה לא רק בחירות פעם בארבע
שנים .ואם צוות התקשורת רוצה "לדייק את העלון" ,בבקשה :תדאגו שייצא במועד
המדויק בראשית כל חודש .ושיהיה עצמאי ,מעורר מחלוקת ומחשבה.

* במדור תיק תקשורת (ע"מ  ,)33המביע את עמדת צוות תקשורת ,ניתן מענה
לחלק מטיעוניו של יניב גולן.

שווה לעקוב

שיר

עמודי אינסטגרם מובילים בתיירות
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ליטל שמואלי

החיבור בין כף היד ומכשיר הטלפון הנייד שלנו הולך ומו
תהדק .מוסיקה טובה לשעת מנוחה ,הסכת (פודקאסט) מרתק
בנושא עכשווי ,הזמנת מתנה שווה לעצמי או לאהוביי  -כל
אלה לא יכולים על האינסטוש .פינינו חצי עמוד למדור "שווה
לעקוב" והלכנו ,איך לא ,אל העוקבת האולטימטיבית ליטל
שמואלי ,מנהלת התיירות בחבל אילות ,שאספה עבורנו המלו
צות שוות מתחום התיירות .המשיכו לעקוב ולשתף.

שווה לעקוב בארץ:
@ | visit_israelמס' עוקבים152K :
העמוד הרשמי של משרד התיירות בישראל
הנותן הצצה לכל המקומות המיוחדים בארץ.
@ | visit2israelמס' עוקבים56K :
עמוד של בחור צעיר בשם אסף שבמהלך
הטיול שלו בדרום אמריקה ,הבין כי אנשים לא
מכירים מספיק את ישראל .כשחזר לארץ הקים
את העמוד שתפס תאוצה בארץ ובעולם.

יהודית אוריאן
(ראה שער)

לאחרונה שמענו ששערי יוון נפתחו לישראלים .מה יותר
מרנין נפש מאשר לתור באתרי הים שלנו ,הים התיכון המקשר
בין חופינו ,הקרובים -ורחוקים בזמן ובמרחב.
המסע לאיתקה מאת המשורר היווני יליד אלכסנדריה ,משחזר
את מסעו של אודיסאוס המיתולוגי ,השב ליוון שנים לאחר
מלחמת טרוייה .תוך כדי כך הוא מעניק לו נופך סמלי ,אקו
טואלי ,חושני וחודר אל מחוזות הנפש כמסע פנימי.
קוואפיס שפעל בתחילת המאה העשרים הושווה לגדולי
המשוררים המודרניים (כגיאורג ֶס ֶפ ִריס ו-ת.ס .אליוט חתני
הנובל) .יותר הלניסטי מאשר יווני הוא מנסה בשיריו להחיות
את ההיסטוריה הים-תיכונית על שלל עממיה ותרבויותיה כמי
שמתהלך בשוק עתיר אוצרות .אכזבתו מאמות המידה המקובו
לות והשדופות בעיניו ,איתגרה אותו לפנות אל אידיאל היופי
החושני ,וכך לתת משמעות עמוקה לחיי העולם הזה.

@ | tomerz9מס' עוקבים552K :
טייס אל על המתעד נופים מרהיבים מבעד
לחלון הקוקפיט.
@ | zamirasafמס' עוקבים47K :
מבלים באתר תיירות בחבל? צילמתם תמונת
נוף מדהימה בנופים שלנו? העלו לסטורי שלכם
ותייגו את השר .הוא ישתף אצלו באינסטגרם
כחלק מהרצון לעודד תיירות פנים .הזדמנות
לקדם את האזור בחשיפה ללא תשלום.
@ | carmi_yarmiמס' עוקבים18K :
זה הזמן להתחיל לעקוב אחרי רום כרמי ,בן
יטבתה ,שמצלם עם רחפן את נופיה המרהיבים
של הערבה הדרומית.
מוזמנים לעקוב גם אחרי עמוד האינסטגרם
של התיירות האזורית @arava_way
ופארק תמנע @timnapark

שווה לעקוב בחו"ל:
@ | muradosmannמס' עוקבים44M :
הצלם מורד אוסמן וזוגתו נטליה זחרובה
מסתובבים בכל העולם ומתעדים את עצמם
באותה שבלונת צילום בה נטליה אוחזת את ידו
של מורד ומובילה אותו אל היעד.
@  | mr.goodhotelsמס' עוקבים78K :
עמוד האינסטגרם בו תחשפו למלונות הכי
טובים בעולם .זהירות ,לא לבעלי לב חלש...

ואפיס
קונסטנטינוס ָקוַ ִ

בכובד ראש

ראש המועצה האזורית ד"ר חנן גינת

תיירות בחבל אילות
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חבל אילות הוא אזור שעיקר הפרנסה בו ,מאז תחילת
ההתיישבות הישראלית החדשה  -לפני  63שנה ,היא חקלאות.
תוך ניצול נכון של משאבים ,של קרקע ,מים ותנאי האקלים
המיוחדים .וכמובן שכל זה התאפשר בזכות ההון האנושי והידע
החקלאי של פרנסי החבל .עיקר החקלאות מתבססת על גידול
תמרים ולצד זה גם גידולי שדה ומטעים נוספים שמתאימים
לתנאים המיוחדים .שבע רפתות בקיבוצים ,גם הן מקור פרנסה
חקלאי.
במהלך השנים האחרונות ,הפך גם יצור אנרגיה מתחדשת ע"י
משאב השמש כמקור כלכלי חשוב בחבל.
במבט קדימה ,כדי לאפשר המשך צמיחה ופיתוח ,עלינו לחזק
ענף מרכזי נוסף וזהו ענף התיירות .תיירות המבוססת על הנוו
פים המדברים הנפלאים ,אתרים יחודיים ואקלים יבש ונוח.
התיירות זוהתה כענף אפשרי בחבל אילות כבר לפני  40שנה עם
הקמת פארק תמנע וגם פיתוח ראשוני של תיירות לינה והסעדה,
אטרקציות תיירותיות ,הדרכה מתאימה ועוד .במהלך השנים
האחרונות התיירות בחבל אילות תופסת תאוצה מרשימה.
דברים חשובים שקרו בשנים האחרונות הם שמאפשרים לפתח
ולקדם את התיירות כענף מרכזי בחבל אילות:
 .1גיבוש תוכנית כוללת לתיירות בחבל שאותו ריכזה איריס
דניאלי בתפקידה הקודם כמנהלת תחום התיירות בחבל אילות.
על פי תוכנית זו נקבעות אבני הדרך להמשך פיתוח התיירות
כענף כלכלי מרכזי בחבל .היום ,איריס מובילה בנחישות את
החברה הכלכלית שהיעד המרכזי שלה הוא פיתוח כולל של
התיירות בחבל.
 .2חיזוק הצד הפרסומי והשיווקי בתמנע ובחבל כולו .כניסתה
הנמרצת של ליטל שמואלי כמנהלת תחום התיירות חיזקה מאוד
את תחום הפרסום של החבל .אנשים חייבים לדעת את ההזדמו
נויות הנפלאות לביקור ,נופש ובילוי מתאים.
 .3חיזוק פארק תמנע כאתר המרכזי הן בתחום התשתיות
(כבישים ,שבילי אופניים והסדרת האגם) ,תיירות תוכן התואמת
לממצאים החדשים בארכיאולוגיה (מרכז המבקרים בכניסה),
הסדרה וניצול נכון של שבילי האופניים ועוד ועוד .על אלו
מנצח עומר ארמוזה מנהל פארק תמנע
 .4אחד האתגרים המרכזיים הוא להמשיך ולהרחיב את אפ�ש

רויות הלינה בחבל מלינת שטח במלון אלף כוכבים עד למלון
 12הכוכבים בחאן שחרות .היעד שקבענו הוא הכפלת חדרי
הלינה בחבל פי  4תוך חמש שנים אפשרי להשגה .כמו כן עלינו
לייצר גורמי משיכה שישאירו אצלנו את התיירים לפחות ללילה
אחד .אתגר גדול אבל אפשרי.
 .5חיזוק התיירות המקומית שלנו ,אצלנו בחבל שהוא שלנו!
במערכות החינוך ולכל האוכלוסייה הרב דורית בחבל אילות.
חיזוק האירועים החבליים דוגמת יום העצמאות בתמנע ואירוו
עים קהילתיים אחרים יחזקו את הזיקה למרחב שהוא שלנו.
 .6קידום פסטיבלים וארועים גדולים בחבל דוגמת שיר היונה
מס .5 .ע"י כך נממש את הפוטנציאל הנפלא שיש במשאבי
הטבע המדבריים שיש אצלנו.
 .7שיח משותף לתיירנים במפגשים ובפעילויות משותפות.
דווקא תיירנים שעוסקים בתחומים שונים של תיירות מגבשים
שיתופי פעולה תחת מטרייה אחת.
 .8פתיחת שדה התעופה רמון ואיתו גידול מרשים במספר
התיירים בזכות הטיסות המוזלות המסובסדות מאוד ע"י משרד
התיירות.
 .9תמיכה משמעותית מאוד הן מקצועית והן כלכלית של
משרד התיירות ובעיקר ע"י אמיר הלוי מנכ"ל משרד התיירות.
ויחד את ו החברה להגנות ים המלח (חל"י) שהיא הזרוע הביצ�ו
עית של משרד התיירות בדרום הארץ .שימי דניאל וארז דאהן
בקשר שוטף איתנו לקדם את הפיתוח הנכון.
" .10תמנע רבתי" – ממשיכים לחלום ואנחנו מקווים שגם
להגשים .להשלים חלומות שמתגשמים (מרכז מבקרים תואם
מאה  ,21שביל רגלי וקהילתי) ולהמשיך לחלום כמו רכבל
בהר חכליל ,תיירות באזור מכרות תמנע ופיתוח אתרי גלמפינג
(קמפינג  5כוכבים).
ידענו תקופה לא קלה בשלושת החודשים האחרונים בגלל
משבר הקורונה .אבל אנחנו בהחלט עם הפנים קדימה .בזכות
הצוות המצוין ,המוביל את התיירות בחבל אילות על כל רכיביה
ותמיכה משמעותית מאוד של משרד התיירות ,אנחנו בדרך
להפוך את התיירות לענף מרכזי יותר ויותר בחבל .הן לפרנסה
והן לתעסוקה!

אח״מ

יעל לרנר

ראיון עם אורי סירקיס ,מנכ"ל חברת ישראייר
בימים מורכבים בהם חברות התעופה ,בארץ ובעולם ,נקלעו למשבר הקורונה ,אחד המשברים הקשים
ביותר ,אם לא הקשה ביותר ,מצאנו לנכון לראיין ולהכיר לכם ,תושבי החבל ,את אורי סירקיס ,מנכ״ל
חברת ישראייר ,חברת התעופה היחידה שהמשיכה להפעיל טיסות עבור תושבי אילת והערבה גם
בימי הקורונה .שאלנו אותו על ההחלטה האמיצה להיות החברה היחידה שהתעקשה להפעיל טיסות
יומיות בימי המשבר ,על ההזדמנות ,על הדרך להתאוששות וכמובן איפה הוא הכי אוהב לטייל

אורי סירקיס
בן  ,55מנכ״ל חברת ישראייר
מזה תשע שנים ,נשוי ואב
לארבעה ילדים,מתגורר בירושלים
תמיד קיימת ,לכן לקחנו אוויר והחלטנו לבחון האם מדובר
באירוע ארוך או קצר ,האם זו בעצם הזדמנות עבור החברה?״
איך משבר הקורונה הופך להזדמנות עבור חברת תעופה?
״מכיוון שנשארנו לבד בקו לאילת והמשכנו להחזיק שתי
טיסות יומיות ,מה שאיפשר לנו לעשות כמה דברים :הדבר
הראשון הוא לשמור על הרצף והקשר בין אילת והערבה
למרכז עבור התושבים שצריכים סיוע וכך יכולנו לשכנע את
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בוא נתחיל מהסוף .ישראייר היא חברת התעופה היחידה
שהמשיכה בטיסות הפנים משדה התעופה רמון במשך כל
משבר הקורונה ,ואף הורידה את מחיר הטיסה ל  99שקלים.
מה גרם לך לקבל החלטה כל כך אמיצה ונועזת מבחינה
פיננסית ומבחינת ההיערכות בזמנים כה קשים לחברות
תעופה בעולם?
״בואי נגיד שבמשך כהונתי כמנכ״ל ישראייר עברתי כבר את
כל סוגי המשברים :כשמוניתי לנהל את החברה בשנת 2011
היא למעשה חוותה משבר קיומי והייתה במצב של מצוקה
אמיתית בתזרים המזומנים ואיום פירוק מצד ספקים ובנקים.
באפריל  2013ישראל חתמה על הסכם מדיניות השמיים
הפתוחים שהעצים מאוד את התחרות וגרם להורדת מחירי
הטיסה באופן משמעותי ,ב 2014-התחולל מבצע צוק איתן,
ובדרך ,הבעלים של החברה ,נוחי דנקנר ,איבד את השליטה
בקבוצת אי.די.בי .ב 2018-פסלו לנו את המיזוג עם אל על
שעבדנו עליו במשך שלוש שנים ,לאחר מכן סגירת שדות
התעופה שדה דב ואילת וכעת ,ב 2020-הקורונה״.
היית אומר שכל הניסיון שצברת בניהול משברים גרם לך
לדייק את היכולת של ישראייר להתמודד עם המשבר?
״הניסיון הנצבר בכל השנים הללו וגם בתפקידים קודמים
מצביע על שני כללים פשוטים בכל הקשור למשבר :משבר
אתה לא פותר אלא מנהל אותו והדבר השני הוא שצריך
לתת פתרונות נקודתיים בשיא המשבר ופתרונות ארוכי טווח
להמשך .אם אני מקביל זאת לנזילה בצינור מים מרכזי ,צריך
לסגור את אספקת המים מיידית כדי לטפל בנזילה ,אבל אחר
כך צריך לטפל בחור שמצאנו בצינור .מה שקרה בכל הקשור
להתנהלות חברות התעופה בפרט וחברות בכלל עם פרוץ
המשבר הוא שרוב החברות שלחו את העובדים לחל״ת וזה
דומה לעצירת אספקת המים והחמצן שנקרא חברה ,לפעמים
זה נכון ,אבל לפעמים זה לא נכון לעשות זאת מהיום הראשון.
הדבר הנכון מבחינתנו היה להשאר ולשמור על הכושר
האווירי והמבצעי של החברה ,כי האפשרות להוציא לחל״ת
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משרד התחבורה לתמוך בנו ,ואכן הוא תמך באופן חלקי .הדבר
השני הוא ששמירת הרצף תאפשר לנו להיות הראשונים ברגע
שתהיה התאוששות מסוימת ,והדבר השלישי הוא שזה אפשר
לנו לשמור על הכושר והכשרות המבצעית של המטוסים
והצוותים שלנו ,כי ההכשרה מחדש הוא דבר שלוקח זמן יקר
שלא נרצה לבזבז ברגע שהמשבר יחלוף .מה שקורה כעת הוא
שהתנועה לאילת הולכת וגוברת והטייסים שלנו חוקיים ,כי על
פי החוק ,טייס חייב לבצע שלוש המראות ונחיתות ב 90-יום
והוא חייב לעבור מבחן כשרות באמצעות סימולטור פעם בחצי
שנה .מכיוון שהטייסים שלנו עובדים ,הם כשירים ,מלבד אחת,
אחת משתי טייסות שיש לנו בישראייר ,שהיא בהיריון״.
אז למעשה שמרתם על יתרון של ממש לעומת המתחרים
שלכם.
נכון ,כי עם חידוש הטיסות ,אצל המתחרים שלנו יהיה מדובר
באתגר של ממש להכשיר מחדש את הטייסים שלהם והמוטיבו
ציה הולכת ופוחתת ככל שהמשבר נמשך .ערכנו חשיבה מאוד
מדויקת וארוכת טווח ואנחנו מעריכים שניוותר לבדנו בנתיב
לאילת עד לסוף חודש יולי והכל בתנאי שהפעילות בנתב״ג
תחזור לסדרה ,מה שאני מעריך שלא יקרה כל כך מהר״.
להערכתך מדובר במשבר שהוא גזר דין מוות עבור חברות
תעופה והתיירות?
״עבור כל החברות זהו גזר דין מוות .עבור החברות הישראו
ליות זו בעיה קשה מאוד משום שהחברות בתחום התעופה
והתיירות לא מקבלות כל סיוע מהמדינה ,גם תכניות התמריץ
שהציעו לנו ומציעים להן לא רלוונטיות .אנחנו נכנסנו למשבר
ראשונים ונצא ממנו אחרונים .הדבר השני שמאפיין את הפעיו
לות שלנו בתחום התעופה והתיירות הוא שזו פעילות עונתית,
הפעילות בקיץ היא דרמטית ,היקפי הטיסות עולים בצורה
דרמטית ,לשם השוואה בעונה שעברה הפעלנו עשרה מטוסים
מדי יום לאילת ,כשכל מטוס ביצע שלוש טיסות ביום ,שלושים
טיסות ביום ,מאתיים טיסות שבועיות ,אלף טיסות בחודש,
כשהיום אנחנו מבצעים מאה טיסות לחודש״.
ומה לגבי תמחור כרטיסי הטיסה בימי קורונה?
כל מה שקשור לסוגיית המחירים ,גם כאן קיבלנו החלטה של
״לשמור את זה פשוט״ ,הואיל ואין לנו כוח אדם עודף ומוקדי
המכירות שלנו סגורים ,החלטנו לפשט את המוצר ואת התהליכים
כדי לאפשר טיסה פשוטה וקיבלנו החלטה לעשות זאת לתוו
שבי אילת והערבה ,ולהוריד את המחיר ,שקיים עד היום ל99-
שקלים ,ולהציע מחיר למי שלא תושב לאילת ב 149-שקלים .אז
עובדים פשוט עם המחירים וזה מקל על הפעילות מהבחינה הזו,
שכל התעבורה עברה לאתר ,זה עוזר לנו בתזרים המזומנים וגם
עשינו טוב לתושבי העיר – ככה צריך לעשות עסקים״.
מה היה לפני?
״כדי להבין את התנודתיות ,אז אנחנו בימים שלפני פרוץ
המשבר ,בחודש פברואר ,מכרנו בארבעה מיליון שקלים כרטיו
סים לאילת .והיו חמישה עשר אלף נופשים .במרץ ,כשכולם
החליטו לסגור עמדנו על מיליון וארבע מאות אלף שקלים עם
שמונת אלפים נוסעים ובאפריל ,ימי פסח והסגר ,מכרנו בשלוש
מאות אלף שקלים עם אלפיים נוסעים ,רובם ככולם תושבי
אילת .במאי עלינו לשני מליון ושבע מאות אלף ,עם 12,000

חיטוי מטוס צילום :יח״צ

נוסעים ,וביוני אני מעריך שנגיע לשלושה מיליון שקלים .הדבר
מאושש את כל המודלים בעולם לפיהם הפעילות הפנימית
תתאושש ראשונה .לאחר מכן תתאושש הפעילות של הקווים
הקצרים ואחר כך הארוכים .אני מעריך שמחזור הפעילות שלנו
ביולי יחזור לארבעה מיליון שקלים ,כשבדרך כלל הוא עמד על
עשרה מיליון שקלים״.
ומה לגבי התיירות הנכנסת שחווה את אחד המשברים הקשים
בתולדותיה ,ודווקא בתקופה של פריחה?
״על פי הערכה שלנו היא תתחדש ,הכול תלוי במה שיקרה
בארצות הברית וכרגע החדשות פחות מעודדות .התקווה שהיא
תתאושש ברבעון הרביעי של השנה ,לקראת החודשים נובמבר
דצמבר ,התיירות ברובה תהיה דתית אוונגליסטית ,כך שהיא
תהיה פחות רלוונטית לדרום הארץ .ארצות הברית היא שחקן
מפתח בכל הקשור לפעילות התעופתית של מדינת ישראל
וקיימת בעיה ליצור הפרדה בין תייר גרמני לאמריקאי בתחום
הבידוד .זה יהיה קשה להעביר במדינת ישראל״.
כמה הפעילות של ישרייאר מתמקדת באילת והערבה?
״בעבר ,לפני סגירת שדה דב ,הפעילות כאן עמדה ע ל  30%מ�פ
עילות החברה וכיום היא עומדת רק על 10%״.
ומה לגבי חווית הנוסע והמוצר התיירותי? אני יודעת שהיום
אני אולי אעדיף לנסוע ברכב מאשר לעלות על תחבורה
ציבורית ,לנסוע לשדה התעופה ,להגיע לנתב״ג ,עוד תחבורה
ציבורית ורק אז אגיע למחוז חפצי .זה ייקח לי בערך את אותו
הזמן.
״זה לא קשור בנו ,ברגע שהממשלה קיבלה החלטה לפנות את

שדות התעופה אילת ושדה דב ,שנמצאו בטבורן של הערים,
זו פגיעה ישירה במוצר התעופתי והתיירותי ,הוא פחות נגיש,
פחות אטרקטיבי וכתוצאה מכך גם המחיר שלו יורד .ההוצאות
נותרו בעינן והמחיר יורד וזה מתכון קלאסי לחיסול או פירוק
הפעילות .ואכן ,בחודשים הראשונים לאחר פינוי שדות התעופה
חווינו שלושים אחוזי ירידה בתנועת הנוסעים וזהו חלק מהמחיר
שאנחנו משלמים .התוצאה היא שהשדות הללו נטושים ועוד
ישארו נטושים שנים רבות .הצענו פתרונות נועזים בשעתו
לבעלי הקרקעות שאנחנו נשלם להם דמי שכירות ובהתראה של
תשעים יום נתפנה ,אבל בגלל המאבק המתוקשר ובגלל שאנו
שים חשבו שהם יצליחו לשנות את רוע הגזירה ,הם לא הלכו על
הפתרון הזה״.
תוכל להתייחס לתושבי הערבה ואילת?
״בהחלט .בן אדם שגר בחבל אילות ורוצה היום לעלות ליום
במרכז ,ימריא בטיסה הראשונה ב 9:30-בבוקר ,ינחת ב10:00-
בנתב״ג ויגיע רק בסביבו ת  11:00לתל אביב .אם הוא רוצה ל�ח
זור באותו היום ,הוא נדרש להתייצב לטיסה כבר בשעה 14:00
וזה מכביד מאוד אם צריך לעבוד בדיקות או לעשות סידורים.
הסיבה לשעות האלה היא הגבלה של  12שעות עבודה שיש לנו
בנתב״ג .אנו מנסים לקדם פיתרון שבמסגרתו משרד התחבוו
רה ועיריית אילת יתנו לנו רשת ביטחון ועזרה במימון ונוכל
להפעיל טיסות בשעות הקיצון ,המוקדמת בשעה  8:00וטיסה

מאוחרת בשעה  .19:00עלות הפעלת הפרויקט הזה היא מיליון
ש״ח בחודש ,סכום זניח למיליארדים שעפים כאן במשבר
הקורונה .זה יכול לשפר את המוצר עבור חבל אילות ,הערבה
ואילת ,אפשר גם לקבוע בסכום הזה שהתושבים יטוסו חינם וזה
יהיה פתרון מצוין ,בטח בימי הקורונה״.
לסיום ,עד כמה אתה מכיר את איזור הערבה ואילת?
״אני מאוד אוהב לטייל ברגל באזור הערבה והרי אילת ,ובאופן
כללי מעדיף את המדבר .אני גר בירושלים ,בצעירותי חרשתי
את כל מדבר יהודה ואין נקיק או ואדי שלא ביקרתי בו .היה
לי חלום לקנות בית בקיבוץ קליה ,אך הם דרשו שנעבור לשם
כולנו ,ואנחנו ירושלמים בדם״.
תוכל לתאר רגע אישי שלך שחווית במדבר המקיף אותנו?
״אני מאוד אוהב את המדבר ,מעין גדי ולאורך כביש הערבה,
כשאני עושה נסיעות עסקיות לאילת אני מעדיף לנסוע ברכב,
לנשום את המדבר ,עוצר בדרך באזור ים המלח מצפון למלוו
נות ,אוהב לעצור בכביש הערבה בנחל זה או אחר ,נכנס פנימה
לטיול ברכב .ביום שישי נפרדנו ממנהל התחנה וצילמתי עץ
יפה שמצאתי בערוץ נחל באזור חצבה שנשטף באחד השיו
טפונות בחורף הגשום שעברנו .אין כמו השלווה והשקט של
המדבר!״

אורן לוי
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" אתה אף פעם לא רוצה
טוב"
משבר
לבזבז
משבר התיירות באזורינו בעקבות הקורונה והצמיחה מתוך המשבר
(וינסטון צ'רצ'יל)

נורית גורן ,יעל לרנר ,ליטל שמואלי
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"זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול"
"עת השתחררתי הרופאים המליצו לי/ביקור חודשי בנמל התי
עופה /זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול /ממריא דרך
דמעה שקופה /אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה/
לוקח לי אחר הצהריים חיובי נוסע לנמל /לעצמי אני אומר בדרך
שגם מזה עוד נצטרך להיגמל" (מאיר אריאל/טרמינל לומינט).

התעופה הפנים ארציות נשארה רק חברת "ישראייר" להטיס
נוסעים מהדרום למרכז הארץ ובחזרה ,בתדירות טיסות נמוכה
ביותר .מרבית עובדי התיירות הכפרית בחבל אילות ,שלא
הוגדרו חיוניים או בדרגות ניהול הכרחיות ,נשלחו לחל"ת.
חברי הקיבוצים שעבדו בתיירות השתלבו בעבודות החקלאות
והשמירה ביישוביהם.

כן ,מאיר ,נגמלנו .היה שלום ותודה על המילים .במשך
כשלושה חודשים למדנו להכיר את נגיף הקורונה מקרוב,
החוויה כללה סגר של חודשיים ועצירה מוחלטת של הפעילות
הכלכלית במשק .ככל שהלך המשבר והתקדם זכתה התיירות
בעולם ובארץ להיות אחת התעשיות שספגו את המכה החזקה
ביותר.
השכנה הקרובה לנו ,אילת ,סגרה את  50בתי המלון שלה
ושלחה לבית ם  70אחוז מתושבי העיר ,שהפכו באחת למ�ו
בטלים .גם עובדי התיירות שהגיעו מהמדינה השכנה ,ירדן,
שבו לבתיהם .רגע לפני הקורונה הגיעה סערה גדולה במיוחד
והרסה את חופי עיר התיירות הדרומית בישראל .בחבל אילות
חטף ענף התיירות מכה כואבת לא פחות .כל דירות האירוח
והלינות הכפריות  -ענפים משמעותיים בכלכלת היישובים,
נסגרו ,ההזמנות בוטלו ,פסח ויום העצמאות ,הנחשבים לתו
קופות שיא בתיירות הכפרית ,נשכחו .התכנון להרחיב השנה
את תיירות החוץ המגיעה אלינו בטיסות הזולות מאירופה חלף
כמעט כלעומת שבא .הפונדק ביטבתה פעל במתכונת מצוו
מצמת ביותר והפונדק בנאות סמדר היה סגור למשך תקופה.
שדה התעופה רמון צמצם את טיסות החוץ ,מבין שתי חברות

ציפורים נודדות בלי צפרים
שוק האיכרים שצמח בקיבוץ אילות והביא לתושבי האזור תוצרת
מזון טרייה מיישובי הערבה הדרומית והתיכונה נסגר .מסעו
דת "כפות תמרים" שבקיבוץ אילות ,המספקת שירותי הסעדה
וקייטרינג בכל יום ששי למשפחות אילתיות ואורחים רבים,
הסתפקה בשירותי קייטרינג לבית הלקוח בנפח ,יש לומר ,הפסדי,
מתוך רצון לשמור על רצף שרות עם הלקוחות .פארק תמנע סגר
את שעריו ,וכל פעילויות האביב בו בוטלו כליל .פסטיבל "צלילי
השקט" שיזמה תיירות החבל – לא התקיים .את יום העצמאות
האזורי חגגנו השנה בישובים .אירועי חברות ואירועים פרטיים
שהיו אמורים להתקיים בפארק תמנע בוטלו ואם לא די בכך ,כמה
פורעי חוק ניצלו את הזמן להרס וגניבה באתר.
נגיף הקורונה לא הפריע לציפורים הנודדות בחודשים מרץ ,אפריל
ותחילת מאי להמשיך במסלולן .פסטיבל "ציפורים בראש" שבעו
רבה הציע למשפחות מכל רחבי הארץ לקחת חלק בתכנית עשירה,
שכללה סדנאות ,הפעלות אקולוגיות ,סיורים וטיולים בעקבות
נדידת הציפורים בהדרכת צפרים מקצועיים ,הפסטיבל בוטל.

צילום :חגית גל

ב . 24.4.2020-חשבו אנשי הצפרות כי ניתן יהיה לסייר ולראות
את סופו של האביב באזור אילת עם הרבה עופות דורסים ,חופו
מאים וציפורי השיר של הצפון הרחוק .הצפרים מחו"ל לא הורשו
להגיע וצפרי הארץ נאלצו להקפיד על חוקי העוצר .נעם ווייס,
מנהל פארק הצפרות ,כמו מנהלים רבים בימי הקורונה ניהל
את קשריו עם קהילת הצפרים בעולם דרך מסיבות צפייה שיצר
באמצעות דף הפייסבוק של הפארק ,בו שיתף את קהילת הצפרים
העולמית בציפורים שטיבע בעונת הנדידה עמוסת הציפורים,
כשלצידו צפר בריטי שהחליט שעדיף לעבור את הקורונה באילת
על פני ימי הקורונה בלונדון.

תחומים נגזרים

באגודת המים של חבל אילות עוסקים בכל הקשור למים לחו
קלאות ,לצריכה ביתית ולתעשייה .מי הקולחין של העיר אילת
זורמים למאגר המצוי בשטחי המועצה האזורית חבל אילות
ומשמשים להשקיית יבולים שונים בחבל .לדברי אבי רמות,
מנהל אגודת המים של חבל אילות ,נוצר מחסור של 40%
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חסרונם של תיירי העולם והארץ בבתי המלון בעיר יצר קשיים
נוספים בתחומים הנגזרים ממעגל התיירות באזור.
בימי אי הוודאות הראשונים להתפרצות הנגיף החלה אגיו
רת מזון ונייר טואלט לזמן חירום .הישיבה בבית וההוראות
המחייבות את הציבור להסתגר בבתים כדי לעצור את תהליך
ההדבקה גרמו לעלייה בכמות הפסולת הביתית שיוצרה
בישראל .כך ,בחודש מרץ ,משקל פסולת האריזות שנאסף
למיחזור בישראל עלה ב 37%-מהתקופה המקבילה אשתקד,
והיקף הפסולת החשמלית שנאספה מהבתים עלה בתקופה
זו ב .100%-במשרד להגנת הסביבה הסבירו כי מדי שנה
נרשמת עלייה בהיקפי ייצור הפסולת הביתית לקראת חג
הפסח .השנה ,סבורים שסיבת העלייה בכמות הפסולת נעוצה

גם בהוראות לציבור בעקבות נגיף הקורונה .העיר אילת
מפנה מדי יום כ 180-טון אשפה באמצעות קבלן ו 48-עובדי
עירייה .את האשפה מפנים לאתר ההטמנה נימרה שבאזור
המועצה האזורית חבל אילות .מישל בוגנים – מנהל אגף
שירותים עירוניים בעירייה פירט :בעוד תושב במרכז מייצר
בממוצע כ 1.75 -ק"ג אשפה ליום ,הממוצע באילת עומד
על מעל ל 2.5 -ק"ג אשפה ליום לתושב ,זאת כמובן בתוספת
התיירים .בתקופת הקיץ והחגים ,מספר האורחים באילת מגיע
עד לפי שניים ממספר התושבים בעיר ובתיירות" .החברה
הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" היא המפעילה
את אתר הפסולת ׳נימרה׳ .העדרם של התיירים בבתי המלון
בימי הקורונה בעיר והעובדה כי נדרשנו לחוג את ליל הסדר
עם המשפחה הגרעינית בלבד .שינתה גם את כמות הפסולת
שהגיעה לנימרה והקטינה באופן משמעותי את ההכנסות
הכספיות שגובה האתר בעבור הטמנת הפסולת .הרצל חזון,
מנהל אתר נימרה ,מתייחס רק לפסולת הביתית שהוטמנה
באתר .בחודש ינואר הוטמנו  4700טון ,בחודש מרץ  5300טון
ובחודשים אפריל ומאי הוטמנו  3500טון בלבד .חודש אפריל
הוא אחד החודשים הכבדים בפסולת ביתית ,בשל החגים.
רוצים לדעת כמה חסר בקופה? המחיר לטון הוא  91ש״ח.

בשפיעת (זרימת) מי הקולחין מאילת .המחסור נוצר ,כמובן,
בשל סגירתם של בתי המלון בעיר .המחסור במים לחקלאות
חייב את אגודת המים לרכוש מחברת "מקורות" מים שפירים
במחיר גבוה בהרבה.

מתי המציאו את המונופול?
בימים אלה ,כשהמשק מנסה לשקם את עצמו ,נראה כי החזרה
לשגרה בתחומי התיירות רחוקה למדיי .הניסיון לחזור לשגרה של
עסקים במשבר אינו דבר של מה בכך .כולנו קוראים את אותם
העיתונים ושומעים את אותן החדשות ,ובכל זאת המעבר לצמיחה
מתוך המצוקה הנשמעת מכל עבר ,יכול להיות קרוב מאי פעם.
חברת  AIRBNBקמה בשנת  2008בימים של משבר כלכלי עולמי.
הרעיון לתת לאנשים זרים להיכנס ולגור בבית שלך שנשמע
מפחיד ביותר ,הצליח יותר מאי פעם.
די אם נכיר את שפע ההמצאות שפותחו בתקופת השפל הכלכלי
בארצות הברית ,שהחלה -ב 1929-ונגמרה אי שם בסוף שנות ה�ש
לושים ,כדי לחשוב על ההזדמנויות הפתוחות לפנינו :הליקופטר,
טייפ סלילים ,משקפי שמש ועט כדורי הם רק חלק מהמצאות
אותה תקופה .הישיבה בבית באותם ימים הובילה להמצאת עוגיות
השוקולד צ'יפס והמצאת משחק המונופול.
ערן גפן ,יזם וסמנכ"ל הקריאייטיב של  WIXמציע בבלוג שלו
"השראה לחדשנות" רעיונות לצמיחה מתוך המשבר .בתחום
התיירות מצאתי רעיון המציע לשנות את המחשבה הקבועה על
מסעדות רגילות ולהקים מסעדות ׳דרייב פוד׳ דוגמת "מקדונלד"
גם עבור ארוחות שף איכותיות ,אותן ניתן בקלות לקחת למדבר
או לישיבה נינוחה מול חופי ים סוף .רעיון נוסף צידד בהחזרת
קולנוע ה׳דרייב-אין׳ מהרכב הפרטי שלנו ,והרי לנו ,תושבי
הערבה הדרומית ,שטח לא חסר .עוד מתייחס ערן לשינויים
בשיטת התמחור והשירות ,מחשבה על שיתופי פעולה לעסקים
קטנים והבנה בסיסית כי העסק שלי הוא הרבה יותר מכפי שנראה
על פניו .שינוי חשיבה מנטלי יכול לגרום למדריך כושר ,למשל,
לחשוב כיצד להשתמש באופן מיטבי ושונה במאגר הכתובות של
לקוחותיו ,אותו צבר בשנים האחרונות .לכל אחד מהעסקים יש
בסיס אפשרויות הגדול מהרבה מהמוצר שלו.

התאמות כחול לבן
דווקא ימי המשבר הללו העלו מחדש את המותג "כחול לבן".
חזרנו לפרגן לחברות ישראליות מוצלחות ולתוצרת הארץ .מיזם
החקלאות החברתית תפס תאוצה ברחבי הארץ .המיזם שהוקם
על ידי צרכנים וחקלאים שנמאס להם מהמחירים השערורייתיים
שגובות רשתות השיווק על פירות וירקות ,קיבל משנה תוקף בימי
הקורונה .עגבניה ,מלפפון ,ארטישוק ,אספרגוס ,תירס ,ספירולינה,
פטל ,תות ,ענבים ואוכמניות ,ישר מהחקלאי ,עשו דרכם עד לבתי
הצרכנים בחבל אילות ובאילת .דף הפייסבוק והווטסאפ שיזמה
יעל זבטני ,תושבת אילת נקרא "חקלאות חברתית אילתית" והביא
לעיר הדרומית תוצרת חקלאית מעולה מישובי הערבה הדרומית
והתיכונה במחירים סבירים .ניכר כי החקלאים והלקוחות הביעו
שביעות רצון מהפתרון שמצאו לימי המשבר .גלידת יטבתה אף
היא לא אחרה להגיע ובין דפי הווטסאפ רצו הזמנות גלידה שביו
מים כתיקונם ניתן לקנות ולטעום רק בפונדק יטבתה.
לדברי ליטל שמואלי ,חברת קיבוץ אילות ,רכזת התיירות החדשה
של חבל אילות" :אתרי הלינה שבחבל אילות התאימו עצמם למו
ציאות המשתנה .הנחיות ה"תו הסגול" של משרד הבריאות ומשרד
התיירות הציבו שורה ארוכה של תנאים מאתגרים ,אך התיירנים
בחבל עמדו (ועדיין עומדים) במשימה בהצלחה .באתרי הלינה
עמדות חיטוי מסודרות ,ערכות היגיינה אישיות בחדרים ,הקפדה
על ניקיון וחיטוי ואפילו ארוחות הבוקר עברו לפורמט ההגשה עד
לדלת החדר .מעבר לצרכים הנדרשים ,נראה כי משבר הקורונה
גרם לתיירנים בחבל לגלות גמישות ויצירתיות .בחג השבועות ביו
קשו בתיירות קיבוץ אילות לשמר את מסורת החג הקיבוצית ככל
הניתן ומאחר ולא ניתן היה לחבר בין האורחים לקהילה ,חשבו
על דרכים מקוריות להעברת חווית החג :אפרון ,טרקטור ,ערימת
חציר גבוהה וברכת חג שמח קידמו את פני האורחים בהגיעם
למתחם התיירות .בחדרים חיכו לאורחים ערכות להכנת זרי פרחים
לראש ועוגת גבינה תוצרת "כפות תמרים" .בפארק תמנע הבינו
כי התקופה מאתגרת ולא רק בגלל הקורונה .הרצון לשמור על
פעילויות בתא המשפחתי ,בתנאי החום של העונה אינו מאפשר
טיולים .מחשבה יצירתית הובילה להשקת מוצר תיירות חדש בשם
 - TIMNA ROAD TRIPמסלול המותאם לנסיעה ברכב הפרטי בו
המטיילים יכולים להגיע לאתרים הכי מפורסמים בפארק ,לחנות
את רכבם ובמרחק הליכה קצר להגיע אל האתר .בנוסף החלו שוב
בסיורי זריחה וסיורי עששיות שיהיו בפארק במהלך הקיץ.
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בפונדק נאות סמדר מציעים כעת סלי פיקניק מלאים בכל טוב ,כך
שכל אחד יוכל לבחור באיזה נוף לאכול את הארוחה שלו.
תיירני קיבוץ קטורה שהתבססו בעיקר על קבוצות ,נדרשו לעשות
התאמה לתיירות בודדים ,סוג תיירות שונה מהקהלים איתם עבדו
עד היום .במחשבה יצירתית יצרו מוצרי תיירות חדשים עבור
האורחים ,שחלקם אף פתוחים לקהל הרחב :סיור עקרבים לילי
במדבר ,בו עוקבים אחר עקרבים בעזרת פנס אולטרה סגול ,ערב
מדורה עם סאג' ובצק להכנת פיתות הכולל מחצלות ,עצים למדוו
רה וגם גפרורים להדלקה ומסלול לחיפוש מאובנים בני  80מיליון
שנה של קיפודי ים מים טטיס הקדום".
באמצע מרץ  2020התפרסמה כתבתו של עפרי אילני בעיתון
"הארץ" אודות "המהפכה השקטה של הקורונה" .בכתבה הציב
בפנינו עובדות הקשורות בחברות התעופה ובזיהום האוויר בעולם.
לצד הכתוב" :בתוך ימים אחדים צלל היקף התעבורה האווירית
בכדור הארץ בשיעור דרמטי .התאחדות התעבורה האווירית
( )IATAחזתה שהנזק לתעשיית התעופה העולמית עלול להגיע
–ל– 113מיליארד דולר ולגרום לקריסת חברות רבות ".מספר ש�ו
רות אחר כך נכתב" :בחודש האחרון נרשמה הירידה החדה ביותר
בפליטת פחמן זה שנים .סגירת מפעלים והגבלת עסקים ותחבורה
הביאה לידי מצב שבו פליטת הפחמן של סין צנחה ב– 25אחוז
לעומת שיעורה באותה תקופה אשתקד .רמת זיהום האוויר בסין
ירדה בתלילות ,והצבע הכחול חזר לשמי המדינה״.

אופטימית?
מרחק צעדים מביתי מצאתי את יעל לרנר ,חברת קיבוץ אילות,
יועצת לפיתוח ושיווק תיירות ,המוצאת בקורונה הזדמנות גדולה.
"מודה ,אני אופטימית ,אם לא לגבי התיירות הנכנסת ,שעובו
רת ועוד תעבור משבר ארוך והתאמה למצב החדש  -אז לגבי
תיירות הפנים" ,היא מסבירה" ,אך אני חושבת שמשבר הקורונה
הוא הזדמנות גדולה עבור התיירות הישראלית .במשך שנים
אנחנו לוקחים את כל המשאבים היפים שיש לנו בארץ ,כמובנים
מאליהם .תמיד מחפשים את הריגוש הבא ,את ״ההפקה״ הבאה,
האטרקציה ,זו שתגרום לנו להעלות תמונה יפה יותר באינסטה
ובפייסוש .ופתאום ,ברגע אחד ,נכפה עלינו להישאר כאן ,לעצור
במקום ,ולעשות אתחול מחדש למשפחה שלנו ,לעסק שלנו,
לתיירות שלנו .פתאום כולנו מתחילים להביט סביבנו ,מעריכים
את משמעות ה 100-מטר ,את חלקת האלוהים הקטנה שלנו

והטבע ,מבחינים בפרטים שמעולם לא טרחנו לעצור ולהביט בהם,
מתפעלים ,ומעריכים".
מעבר לחוויה האישית שחווה כל אחד מאיתנו בימי הסגר וההתו
בוננות פנימה ,נעשו פעולות משמעותיות גם בקרב עסקי התיירות
השונים באזור" .עסקי התיירות״ ,אומרת יעל ,״שמשבר הקורונה
גרם להם ואף כפה עליהם להיות יצירתיים יותר ,הביטו פנימה,
הבינו שהפשוט הוא הדבר עצמו ובעצם מה שמעניין הם האנשים
עצמם ,הסיפורים הקטנים ,היחס האישי .ללכת במטע יחד עם
החקלאי ,לקטוף ולטעום ,למולל את גידולי השדה ועשבי התבלין
ולהריחם ,לבקר בתוך בית ולשמוע את הסיפור האישי של הגרים
בו ,לטעום את האוכל המתבשל במסעדה שפתחת ,בדיוק כמו
סבתך שעלתה לארץ מהודו ,ובעיקר להקשיב .התיירנים שינסו
מותניים והרעיונות לא אחרו לבוא".
"באילת״ ,סיפרה יעל ,״הפכה ׳לוויתן׳ ,מסעדת השף היחידה בעיר
את פניה למזללת המבורגרים משובחים שאפשר לקחת ולאכול
בים .במצפה התת ימי וכן בפארק הצפרות באילת ערכו סיורים
וירטואלים מודרכים להנאת הצופים .ברשות הטבע והגנים התו
כוננו ליום שאחרי הקורונה וזיהו את רצון האנשים לצאת ולטייל
לאחר תקופת הבידוד והסגר הקשים ,לכן התעמקו בשיפור התוכן
ויצירת מסלולי טיול חדשים וידידותיים למשתמש במרחב הדיגיו
טלי ,כמו גם בהכשרת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לתיירות
בהתאם לתו הסגול ,בצורה של הרשמה מראש ,ויסות כמות האנו
שים ,ועוד .תנאי ההרשמה החדשים הביאו לשביעות רצון גדולה
בקרב המטיילים שנהנים מבילוי נפלא בחיק הטבע ,ללא הצפיפות
והעומס שאפיינו מקומות אלה בעבר .יפה לראות כיצד הבינו
תיירני האזור ,כי בתקופה זו ,בה המרחב האישי והחברתי הפך
להיות עקרון מנחה ,קרנה של התיירות הכפרית עלה פלאים ,כמוה
גם השורשיות ,החקלאות המקומית ,הטיולים הקצרים והשמירה
על הטבע היפה שלנו".

משבר טוב  -הזדמנות גדולה
"אתה אף פעם לא רוצה לבזבז משבר טוב" אמר וינסטון צ'רצ'יל
בהתייחסות למלחמת העולם השנייה ,והתכוון לכך שזו הזדמנות
ענקית לעשות דברים שנמנענו מהם קודם .איך תיראה התיירות
בחבל אילות בעקבות המשבר? לאן היא תיקח אותנו ואיך יראה
העתיד? – כרגע ,בעיצומו של תהליך מתפתח ומשתנה של נגיף
הקורונה ,עדיין אין לנו מושג ,אך אמונה בכוחות ובמוחות היצירו
תיים של תיירני חבל אילות עוד תפתיע אותנו.

 | 11קצה המדבר יולי 2020

דעות

יוני שטרן

יזמות בתיירות חבל אילות והערבה
מחשבות על השקעות ציבורית והשקעות פרטיות

תיירות חבל אילות בערבה הדרומית נהנת מגורמי משיכה של
נופי מדבר בראשית לצד קירבה אל מפרץ אילת ושירותי התיירות
שהעיר מציעה .בקעת תמנע על מגוון אתרי הנוף והערכים
הגיאולוגים שבה ,לצד אתרי מורשת האדם הם בעלי חשיבות
עולמית והיא מהווה אבן שואבת למטיילים מהארץ ומחוצה לה,
המבקשים להנות מגורמי משיכה אלו .מאפיין התיירות הבולט
ביותר באילת הוא הנופש או תיירות "בטן גב" בשמה הנפוץ ,חוו
קרי התיירות העניקו לסגנון זה את המונח תיירות שלושת ה:S -
( .)Sea, Sand, Sunלהבדיל מאילת השכנה הקרובה ,בחבל אילות
מאפיין התיירות הבולט הוא סיור וטיול ,הגעה של מטיילים
המבקשים לצאת מהחדר או ממתקני האירוח ולהנות מהשפע של
הטבע ,האתרים ומסלולי הטיולים.
שירותי התיירות בחבל אילות נשענים שנים רבות על היזמות
הקיבוצית ,האירוח וההסעדה משולבים בתוך הקיבוצים ,כך חדרי
האירוח וחדרי האוכל הם חלק בלתי נפרד מן הקיבוץ והם כלולים
בחווית המבקר באזור .ענף האירוח בקיבוצים התפתח לרוב על
בסיס יחידות דיור ישנות אשר שימשו בעבר כחדרי צעירים ,דיו
רות נקלטים ,חדרי מתנדבים וכדומה .סיום השימוש בחדרים אלו
וההבנה כי תיירות הינו ענף כלכלי ,הניעו את חברי הקיבוצים
להסב את החדרים לאירוח ואף לאפשר שימוש במתקני הקיבוץ
(בריכה ,מדשאות ,מתקני ספורט וחדר אוכל) לטובת האורחים.
הכנסת אורחים אל הקיבוץ הוא נושא חברתי אשר נמצא בשיח
הקיבוצי שנים ארוכות .יש בין החברים הקוראים לצמצם פעילות
זו עקב הפגיעה בפרטיות ,ויש המבקשים להרחיב את הפעילות
מסיבות כלכליות.

השקעה בתיירות
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המרחב של חבל אילות נמצא תחת פיתוח מואץ של תשתיות
ציבוריות .המטייל באזור מבחין בשדרוג תשתיות בפרט בתחום
התחבורה ,הרחבת כביש הערבה בין צומת קטורה לאילת ,הקמתו
של נמל תעופה רמון ,לצד עלייה בהכשרות חדשות של מתקני
אנרגיה סולארית .אולם ,דווקא בענף התיירות נראה כי לא
מתקיימות השקעות כלכליות משמעותיות .אלו שכן ,מתקיימות
על ידי גורמים פרטיים עצמאיים ,חלקם מן החוץ ולא על ידי
הקיבוצים .מלון היוקרה  six sensesבשחרות הוא ההשקעה
הגדולה ביותר בתיירות האזורית בשנים האחרונות .המלון,
חריג מאוד ושונה מתמהיל מוצרי התיירות הקיימים בחבל
אילות והוא מכוון לפלח היוקרה של תיירות "החיים הטובים"
( .)wellness and leisureפארק תמנע ,יעד הטיולים המרכזי
של חבל אילות והגאווה האזורית של התיירות ,משתדרג ומפותח

בתחומים רבים – מרכז מבקרים ,שבילי הליכה ורכיבה חדשים,
מתקני לינת שטח משודרגים ועוד .השקעות אלו כולן ציבוריות
או תרומות ואינן מגיעות כהשקעות כלכליות של המגזר הפרטי.
נראה כי למעט מרכז המבקרים של יטבתה הצמוד למזנון ,כמעט
ולא הוקמו עסקים חדשים בתיירות האזורית בעשור האחרון .כן
בוצעו ניסיונות שונים של הפעלת סיורים והדרכות בתחומי תוכן
רחבים – ארכיאולוגיה ,צפרות ,חקלאות ואנרגיה מתחדשת .חלק
מחדרי האירוח שודרגו והותאמו לחוויית הביקור החדשה של
התייר הישראלי או של החו"לניק עם העלייה בטיסות המוזלות
אל עובדה ובהמשך רמון בשנים האחרונות .שירותי הדרכה
הותאמו לתיירים דוברי השפות ואף הוצאו סיורים ייעודיים
עבורם במחירים מוזלים ומסובסדים על ידי החברה הכלכלית
המקומית .בוצעו אירועים כדוגמת ״יוגה ערבה״ ועוד ,אולם אף
יזמה לא הייתה בעלת משקל כלכלי משמעותי.

אירוח קיבוצי מול אירוח עצמאי
תיירות הערבה התיכונה ,דומה מבחינת גורמי המשיכה שלה
לתיירות חבל אילות ובמקרים רבים מדובר על קהלי יעד מקביו
לים ,אנשים המגיעים להנות מערכי הטבע והמורשת המקומית.
בעוד תיירות חבל אילות בנויה על בסיס מתקני אירוח קיבוציים
המתאימים לשוק התיירות המוסדי ובעלי יכולת קליטת קבוצות
מאורגנות על מודל הטיול באוטובוס ,תיירות הערבה בנויה
לשוק התיירות העצמאי .לא בחבל אילות ולא בערבה הדרומית
הוכן מודל עבודה זה במחשבה תחילה .אופי ההתיישבות לאורך
הערבה הוא במידה מסוימת הגורם המרכזי לסגנון הפיתוח
הכלכלי של ענף התיירות .חבל אילות הקיבוצי באופיו ,קיבל
סממנים של אירוח קיבוצי המתאים יותר לקבוצות ,בעוד שהו
ערבה התיכונה המושבית קיבלה אופי של אירוח עצמאי ברובו.
כאן נמצאים גם ההבדלים ביזמות ובאופי הפיתוח הכלכלי .בעוד
שבקיבוץ ההשקעות נעשות על ידי הקבוצה ולכן התהליכים
ארוכים ומסורבלים יותר ,במושב ההשקעות עצמאיות לכל חבר
בנפרד ולכן קצרות יותר בביצוען .נראה כי זהו גם המשתנה
הבולט ביותר לעלייה היזמית בעשור האחרון בתיירות הערבה
התיכונה לעומת זה של חבל אילות .הקמתו של היישוב צוקים
והגדרתו ברשויות התכנון כיישוב תיירותי ,הולידו יזמויות
רבות בתחום התיירות – אירוח ,הסעדה ,הדרכה ועוד .לצד זאת,
בוצעו שינויים ברשות מקרקעי ישראל במושבים והחל תהליך
המכונה פל"ח (פעילות לא חקלאית במשק) ,אשר מאפשר לחבר
המושב להקצות שטח מסוים עבור תוכן תיירותי וכך צמחו
יחידות אירוח רבות ,חאנים ,גלריות ,מרכזי מבקרים ועוד.

שני היישובים בחבל אילות שחרות ובאר אורה דומים האחד
לשני במרכיב העצמאות ובכך קרובים יותר ליישובי הערו
בה התיכונה .בשני היישובים חלה עלייה מסוימת ביזמות
התיירותית של חדרי אירוח (בעיקר על בסיס פלטפורמת
 ,)Airbnbהקמתו של חאן דרכים קטן בשחרות ,שירותי הדרכה
ועוד .יש לציין כי חאן רוכבי הגמלים ההסטורי בשחרות נחשב
לחלוץ בתחום התיירות המדברית בישראל ועד היום יזמים
בתחום זה נושאים את הרעיון בדרכם להקמת חאן בסגנון דומה.

יזמות מקומית

yonishtern@gmail.com
*יוני שטרן הוא יועץ תיירות ומורה דרך ורכז קורס מורי הדרך אילת
והערבה בבית הספר לתיירות ,אוניברסיטת חיפה.

הכנסת אורחים( .צילום :אפרת אמיתי)

שיתופי הפעולה בין תיירות חבל אילות לתיירות הערבה
התקיימו בשנים האחרונות לסירוגין .לעיתים תחת שם מותג
משותף ,חבילות משותפות ללקוחות הקצה ובתקופה מסוימת
אף מרכז הזמנות אחיד .ההשפעה ההדדית על אופי התיירות
ממשיכה להתקיים ,המטיילים אינם מודעים כלל למעבר בין
המועצות מבחינת הגבולות בנסיעה לאורך כביש הערבה.
הפיתוח התיירותי בערבה התיכונה שנשען על יוזמות מקומיות
פרטיות ,הוא הגורם המרכזי לעלייה בהיקף המוצרים ולעלייה
במספר המבקרים באזור .בעוד שבחבל אילות התמורות הפרו
טיות בתיירות היו קטנות ,אך השינויים הציבוריים היו גדולים
ביותר ,בערבה התיכונה בדיוק הפוך ,כמעט ולא בוצעו השקעות
ציבוריות בעלות משמעות רחבה ,אולם ההשקעות הפרטיות
הקטנות יחסית הן מרובות.
נראה ,כי לאחר תקופה בה בוצעו בחבל אילות השקעות כה
גדולות בתשתיות ציבוריות ,יש להפנות מבט אל ההשקעות
הפרטיות ולעודד יזמות על ידי הקיבוצים ,ובפרט על ידי התושו
בים ביישובים .באר אורה ,היישוב הקרוב ביותר לנמל התעופה,
מרחק קצר מהכניסה לפארק תמנע ,וסמיכות למעבר הגבול
רבין הוא בעל פוטנציאל משמעותי לעידוד יזמות בתיירות .יזמי
היישוב התיירותי צוקים בערבה התיכונה רק יכולים לפנטז על
מיקום כמו באר אורה .בתיירות כמו בנדל"ן ,המיקום הוא הגורם
הכלכלי החשוב ביותר .ביצוע תכנון נכון לסביבת באר אורה,
מתן עדיפות לפיתוח תיירותי על ידי תושבי היישוב יכולה
להוליד יזמות מקומית איכותית ויחסית קצרה בזמן ההקמה.
כבר כיום ,ישנה תכנית תיירות לגבעת באר אורה ,האם מכאן
תצא בשורה חדשה לענף האזורי?
המשבר הכלכלי הנוכחי בעקבות המגפה ,והפגיעה הקשה בענף
התיירות בפרט מניעים חשיבה עולמית מחודשת בתיירות .קריו
סת הכלכלה העירונית באילת הנשענת על תיירות ,מציבה אתגר
גדול לפרנסי העיר .תושבי חבל אילות ,יכולים להיות היזמים
החדשים בענף התיירות ,בעידן הפוסט קורונה ,בעשור הקרוב.
האם משבר הקורונה יביא לשינוי משמעותי בתמהיל התיירות
העירוני? שינוי באופי הביקושים של הלקוחות ואולי אף לעלייה
בצריכת מוצרי התיירות הכפרית וחזרה לסגנון הסיור והתיור על
חשבון שלשת ה?S-

צילום :שרי השאש

גם התיירות
צריכה "מקום"
על מפת
חבל אילות

על משמעות התכנון והקצאת משאבים ושטחים ,כבסיס וכתנאי לפיתוח תיירות
רמי חרובי
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אפתח בדיבור על חקלאות ,זאת מהטעם הפשוט שבעשרות
השנים שאני מתכנן תיירות ,לחלק נכבד מהאנשים איתם אני
נפגש ,יש "זיקה חקלאית" – כלומר ,אנשים מהמגזר הכפרי
וההתיישבותי ,אנשים שהמילים "קרקע" ו"דונמים" ו"מכסות",
הן חלק משמעותי מהשפה ומסדר היום שלהם ולכן פשוט לדבר
עם האדם בשפתו.
בחבל אילות ברור לכולם שהמושג "לגדל תמרים" ,משמעו
השקעה לטווח ארוך – הכשרת הקרקע ומכסות מים ובעיקר
הרבה מאד שנים של טיפוח העץ ,עד לשלב בו הוא מגיע לשיא
היבול ומתחיל להחזיר את ההשקעה בו.
לאורך השנים נוכחתי לגלות שכשהשיחה "עוברת" לדיון על
"לגדל תיירות" ,נשכחת השפה והחקלאי של אתמול אינו מ�צ
ליח להפנים את העובדה הפשוטה שגם "מיטה" באירוח הכפרי
לא יודעת להניב מהיום הראשון ובעיקר ש"תיירות" אינה
שונה מכל ענף כלכלי אחר וממש כמו בגידול תמרים ,פיתוח

רפת חלב ,או הקמת תעשייה או היי-טק ,גם לתיירות נדרשת
התייחסות כאל משהו שמשקיעים בו ואם כמו בטיפוח העץ
או הפרה החולבת ,נקצה מספיק משאבים ובעיקר אם נתמיד -
נזכה לקטוף את הפירות.

"כלכלת התיירות"
מילים אלה נכתבות בעיצומו של משבר כלכלי כבד הפוקד את
העולם בכלל ואת תעשיית התיירות בפרט .תיירות משמעותה
"תנועה ממקום למקום" – היא נשענת על סקרנותנו הבסיסית
כבני אדם ל"גלות" ו"לחקור" ומה שרק לפני חצי מאה נחשב
כמותרות ,הפך בזכות התפתחות התחבורה והתעופה ,ל"מוצר
צריכה בסיסי" ,של יותר ויותר אנשים ברחבי העולם.
וכאשר ביום אחד" ,נבלמת התנועה" ,צריך להבין את היקף
מעגלי ההשפעה שנפגעים.

בכל שנה" ,עוברים ממקום למקום" (במטוסים ,באוניות,
ברכבות וברכב) ,כמעט שני מיליארד אנשים( ...שהם כרבע
מאוכלוסיית העולם) .תנועה זו מכונה בעולם בשם "תיירות".
תנועת אנשים זו היא אחד "ממנועי הכלכלה" הגדולים בעולם
(ויש האומרים הגדול שבהם) והיא כוללת מלבד את המבקשים
חופשה וטיולים ,גם את אנשי העסקים ,ביקורי הקרובים ,ענפי
הספורט ,המרפא ,ההשכלה ועוד ועוד.
שני מיליארד "אנשים בתנועה" (תיירים) ,הם מאות מיליונים
של "מושבי מטוס" (או אנייה או רכבת) וכדי שנבין את
הממדים ,נתונים שפורסמו ערב ביקורה של הקורונה ידעו לספר
לנו שבכל רגע נתון שהו באוויר כ 10,000-מטוסים ועליהם
למעלה מ 1.2-מיליון בני אדם!
אנשים אלה (שהם כולנו) ,זקוקים לאוטובוסים ,מוניות ורכב
שכור ...הם מחפשים מלון או "צימר" או קמפינג בטבע ,הם
שותים כוס בירה או יין או בקבוק סודה ,הם רוצים לראות
דברים מעניינים ולפגוש אנשים וחוויות ,ועל הכל הם מוכנים
לשלם .זו "תעשיית התיירות".

מכל העולם נוחתים וממריאים "בלב חבל אילות" וגם אם הם
כרגע בהפסקה קלה ,הם יחזרו ואיתם התיירים – לכן כדאי מאד
להתכונן אליהם ולהיערך אליהם ואם זה ייעשה נכון ותהיה
השקעה במו"פ והשקעה נכונה בטיפוח והכשרת כוח אדם
והכשרת שטחים  -ממש כמו שבחבל טובים בלגדל תמרים..
התיירות תניב פירות טובים ותיצור גאווה מקומית.
זה מה שאנחנו עושים – קוראים לזה "תכנון תיירות".
ה"אנחנו" האלה הם מעגלי תכנון ושיתוף של כל יישובי המועו
צה ושל כל מי שהתיירות "נוגעת" בו ומגלה עניין להיות שותף.
התיירות הולכת ותופסת את מקומה כ"שחקן מרכזי" בסדר היום
של המועצה ,לצד "השחקנים הוותיקים"  -החקלאות ,התעשייה
והאנרגיה המתחדשת .כיום ,בהובלת החברה הכלכלית ,ממצבת
עצמה התיירות כמרכיב מרכזי בפיתוח החבל וכאחד מ"מנועי
הצמיחה" המובילים ביעדי המועצה.
"תכנון תיירות" ,כמו כל תכנון ,מתחיל בגיבוש "תמונת עתיד"
שמשמעה  -מה היא התוצאה אליה אנחנו שואפים ואליה נרצה
להגיע.
כמי שעיסוקו תכנון סביבתי ומרחבי ,וכשותף לעשרות רבות של
תכניות תיירות ,סביבה ופיתוח אזורי וכמי שמכיר ורואה גם מה
מתרחש גם מעבר לגבולות החבל ,חשוב לי להדגיש שאין הרבה
מקומות בארץ שהתעמקו והרחיבו כל כך בסוגיית "עתיד האזור
ואופיו" ,כפי שהדבר נעשה ב"חבל אילות" .רגישותם ואחריותם
הסביבתית של תושבי האזור ומוביליו ,לכל אורך השנים ,היא
יוצאת דופן וחריגה בכל קנה מידה .אחריות ורגישות זו הם
שהובילו לעשרות מחקרים ,תכניות ,מפגשים ושיתופי ציבור
שגובשו יחד בעשור האחרון לכדי תכנית אב מנחה לכלל שטחי
המועצה .תכנית אב זו "לשטחים הפתוחים" מהווה את המצפן
והכיוון של המועצה וכוללת בתוכה גם את אפיון "דמות
האזור" בהיבטי השימור ,לצד הגדרת אופי והיקפי הפיתוח.
"תכנית התיירות" שגובשה לא רק שאינה סותרת מגמות אלה,
היא אף מחזקת ומעגנת אותן.
בימים אלה נמצאת המועצה בעיצומו של תהליך "תרגום" העו
קרונות והיעדים שהותוו ואושרו לכדי "תכנית יישום" – בשלב
זה אנו מציבים את הצרכים והמשמעויות של כל אחד ממרכיבי
התכנית על גבי מפות ומגדירים את היקפי השטחים הנדרשים,
את אופי הפיתוח ובעיקר מעגנים ונותנים מעמד חוקי ותוקף
סטטוטורי (סטטוס=מעמד) ,לאתרים ולשטחים אותם אנחנו
מבקשים לכלול בתכניות הפיתוח והשימור בעתיד.

בדיוק בשביל זה חייבים לתכנן

חבל אילות כמרחב "מארח"

מי צריך את ההמולה הזו?
גם אני חוטא לפעמים בשימוש במשפט השחוק "אם אינך יכול
'להכות בהם'  -הצטרף אליהם" (If you can't beat them,
 ,)join themוהסיבה שאני בוחר להביאו כאן ,היא שבמקרה
שלנו זו לא עוד המלצה ,כי אם כורח מציאות.
התיירות (שכפי שהבנו היא תנועת אנשים) ,אינה עוד בגדר
"אופציה" – כולנו תיירים ,כולנו רוצים (ויכולים) להגיע
למקומות אקזוטיים או לאיים אי שם באוקיינוס ...או אפילו
"סתם" להסתובב ברומא ,ניירובי או בייג'ין .וכמונו מתנהגים
גם האיטלקים והקניתים והסינים.
אנחנו ניסע לש ם והם יבואו אלינו .בפועל הם כבר כאן והמ�ג
מה הזו רק תלך ותגבר  -ועכשיו נותרה השאלה  -איך אנחנו
נערכים לקראתם.
גם אותי מציפה לפעמים הרומנטיקה של פעם ,כשהיינו נוסעים
שעות בכביש הערבה לאילת ולסיני ,צפופים ומזיעים במשאית
עטופה ברזנט ומחכים להגיע למעיין הפלאים הרחוק ששמו
"שוקו יטבתה" (וגילוי אישי ...תמיד העדפתי את שקיות המיץ
הקר שקראו להם למיטב זכרוני "יאלה") .אז זהו ,שאין ולא
יהיו יותר ימים כאלה וכדאי מאד להתעורר ולעבור ממצב של
"אלינו זה לא יגיע" למצב של "בוא נעשה זאת נכון ומושכל".

ramharuvi@gmail.com

רמי חרובי הוא יועץ תיירות בחבל אילות.
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עיסוקי בתכנון ופיתוח הנגב לא החל אתמול ,אני עוסק בזה
כבר ארבעה עשורים וזכורים לי היטב לא מעט דיונים בהם
השתתפתי ,כאן בחבל אילות ,דיונים בהם אנשים ונבחרי ציבור
צחקו בקול רם בכל פעם שמישהו הזכיר "נמל תעופה בינו
לאומי" או הפיכת כביש  90לדרך מהירה .את המציאות כולנו
מכירים ,אבל גם כיום אני שומע לא מעט האוחזים באשליה
שהפיתוח לא יגיע לכאן ,כמו למשל שימוש בסם ההרדמה
ששמו "לא תהיה רכבת לאילת".
אז זהו ,שלמציאות כללים משלה וכמו שכבר "גילינו" ,מטוסים

חבל אילות רואה את עצמו כמרחב "מארח" לתיירות שתבוא
לכאן ותפגוש ,יחד איתנו ,מרחב מדברי וטבעי ייחודי ומרתק,
אזור בו חיים אנשים בקהילות כפריות/חקלאיות לצד קהילות
נוספות – שילוב זה של מדבר וחיים ,הוא התשתית לפיתוח
התיירות והוא המכוון אותנו ליצירת "סל היצע" תיירותי
עשיר ומגוון לקהל המחפש לפגוש איכויות אלה – קהל אותו
נבקש לארח במרחב של איכות.

ערוצי התקשורת הדיגיטלית
של המועצה האזורית חבל אילות
אתר המועצה
ערוץ התקשורת
העיקרי והרשמי שלנו!
בבת ווטסאפ?
חו

www.eilot.org.il
ח ו ב ב מ י יל ?

הכל פה!

חפשו את הבאנרים
בדף הבית של
אתר המועצה
חדשות החבל

חדשות החבל

לחצו לפרטים ולהרשמה

לחצו לפרטים ולהרשמה

במייל

שרי אשחר

רוצים/ות
עוד?!

בווטסאפ

דף הפייסבוק
שלנו:
המועצה האזורית
חבל אילות

דף הפייסבוק
של חנן:
ד"ר חנן גינת -
ראש המועצה האזורית
חבל אילות

צוות התקשורת:
האחריות לחבר את המסר
הזכות לחבר את החבל

קבוצת הפייסבוק
הקהילתית:
הקהילה!...
של הקהילות
בחבל אילות

אמנות

לנה ,ארץ ,פאני והילה

גלריתה  //איך ,מתי ולמה

העבודות בגלריתה משתנות מעת לעת,
בהתאם לרוח היצירה של האמן.
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ביטבתה ,כמו גם בהרבה קיבוצים ,חיו
וחיים היום הרבה אמנים ואומנים.
לרובם הייתה זו תעסוקה נעימה בצד ,לאחר
חיי העמל והיגע הקיבוציים .כמה מהאמנים
התעקשו יותר ,הרחיבו את שדה הפעילות
ומשך הפעולה וחיפשו איך לפרוץ ולהפגיש
את יצירתם עם קהל ,כי קהל הוא רכיב
הכרחי בעבודת האמן .הוא המאשר ,המחווה
דעה לגבי היצירה והמשלם.
בין הקיבוץ והאמן הייתה מאז מערכת
יחסים מורכבת .הקיבוץ תמיד קיבל בברכה
שיעורי אמנות ,ציור ,נגינה ומחול .הכנת
קישוטים לחג ,תפאורה לבמה וזיכה את
היוצרים במחמאות ומחיאות כפיים .אבל,
ה'אמנות' ככלי ביטוי אישי ,נאלצת להתו
מודד על מקומה במארג הקולקטיבי.
גלריתה מנסה להיכנס בסדק הזה .להציע
מערכת יחסים חמה בין אומנים לביתם
הקיבוצי.
כעשרה חברים ,אמנים וחובבי אמנים התו
כנסו והולידו את הרעיון :נקבל לידנו מבנה
ישן ,מוזנח ,בפאתי הקיבוץ .במעט עזרה
ובהרבה עבודת ידיים נבנה מקום .חברים
המבקרים מתקשים לזהות בו את החשמליה
הישנה.
בתום שנת גיוסי שבת חגגנו ערב פתיחה
בהרמת כוסית .חברים ואורחים הוזמנו
והתפעלו מתכשיטי הכסף והזהב של מלכה

רגב ,צילומי הנוף של רונן גל ,גדי קדם,
אופק עוג,ן ,וחגית פינס .ציורים בטכנ�י
קות שונות של שרה יהב ,אורית מיכאלי
וטל גולדמן .עבודות קרמיקה ותכשיטי
קרמיקה ופורצלן של לנה שפיר וארץ שגב.
תכשיטים מקריסטלי סברוסקי שזרה סנדרין
דהאן .שלומית אלוני יצרה חנוכיות,
קופסאות ומראות המעוטרות בציורים צבו
עוניים .פאני אליאס יצרה סלסלות וסלים
העשויים בטכניקת שזירת חבלים ובדים,
וציורי נשים המשלבים ערבסקות וסיפורים.
לכך נוספו תכשיטי עץ ובד שעיצבה שרה
יהב.
"בית היצירה" ,בית בו פועלות חברות
ותיקות ,פנסיונריות ,הוסיף מתנות לילדים:
כריות ,בובות ,שמיכות פליז ופיקה (מתנה
נפלאה לתינוק שנולד) .הסטודיו לאפנה
של נאווה ארצי השתלב בגלריתה .ברחבה
שליד הגלריתה ניתן לראות עבודות פיסול
של מוטי מלר ,אבי פלדמן וניסים ממיה.
עניין חדש לספר עליו :סבונים ,שקיות ריח
ומתלים של אבני ריח אותן מייצרת עינב
גלנטי .לנה וארץ מייצרות סבוניות קרמיות
תואמות .מתנה מקורית משלבת פירות
ועשבי ריח עם תוצרת המחלבה.

את המקום מנהלות ארבע חברות :לנה
שפיר ,ארץ שגב ,פאני אליאס והילה אילן.
לכל אחת תפקיד .מתקיימות ישיבות שבהן
נבדקת הפעילות .חברות -תורניות מאפו
שרות קיום שוטף .אורי שמש מסייע לנו
בבניית אתר ,אותו ניתן כבר לראות בעמוד
הפייסבוק תחת השם :ארץ הערבה.
הגלריתה ,שכזכור הייתה בעברה מבנה
החשמלייה הזנוח בפאתי הקיבוץ הפכה
לחלל יפיפה ,מואר ומזמין .בחלוף השנים
גדל והתרחב קיבוץ יטבתה ,שכונות חדשות
נבנו ולפתע ,מה שהיה בשוליים הפך להיות
במרכז הישוב ,ליד חדר האוכל ,המזכירות,
מגרש החנייה והמחלבה  -קל להגיע אלינו.
לעתיד כבר מתרקמות תכניות נוספות:
מפגשי ערב עם אמנים ויוצרים ,הרצאות
בנושאי אמנות ,ועוד ,רק שתעבור קיללת
הקורונה.
לאורך השנה אנו פותחות את גלריתה בשיו
שי ושבת בין השעות .10.00-12.00
בחגים מתקיימים במקום אירועי יצירה
בלוח זמנים רחב יותר.
נשמח לפתוח עבור כל מי שיפנה.
(לנה שפיר ,054-9798331 :הילה אילן:
)054-9798004
הגלריתה אינה מקור רווח ,הכנסותיה
מוקדשות להמשך יצירה ולהחזקת המקום.
נשמח לראותכם. .

פארק התיירות של חבל אילות
שיחה עם איריס דניאלי מנכ"לית החברה הכלכלית של חבל אילות
נורית גורן

צילום :חנית פוגל

לו היינו נשלחים לתור את הארץ מה היינו מחפי
שים בה? האם קיים מכנה משותף לתייר ישראלי,
תייר שבדי ,או הודי ,בבואם לתור את ארצם או כל
ארץ אחרת? רגע לפני כניסתי לחדרה של איריס
דניאלי הספקתי לעיין במאמר "הכל כלול באשליה"
שכתב ד"ר יניב בלחסן ,חבר סגל במחלקה לניהול
מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
לדבריו של ד"ר בלחסן מחפש כל תייר את אחד
מהדברים הבאים :רגיעה ,ריגוש ,הנאה ,ידע ,בריחה
או מימוש עצמי" .פילוסופים אקזיסטנציאליסטיים
יטענו כי החיפוש הוא בעצם לב ההוויה האנושית,
ותיירות היא רק מסגרת נוחה לחפש בה את מה
ששגרת היומיום אינה מאפשרת"
("אלכסון" )16.10.2019
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איריס דניאלי מחוברת לתיירות בחבל אילות מזה שנים .התפו
קיד האחרון אותו מילאה בשלוש השנים האחרונות ,לפני המינוי
הנוכחי ,היה ניהול התיירות בחברה הכלכלית .שיחה על תיירות
עם איריס היא שיחה קולחת וכדרכה של איריס מאד פרקטית.
כשביקשתי לדעת מהו החזון התיירותי המוביל את עשייתה השיבה:
"אני לא יודעת להגדיר במילים יפות את החזון .אני יודעת להגדיר

שאני חשבתי שחבל אילות הוא מקום שיכול להתפרנס בצורה יפה,
מעניינת וטובה מתיירות ואני חושבת שהתיירות בחבל אילות היא
חלק ממנוע צמיחה כלכלי עבור החבל .התיירות היא חלק מהחוו
זקות שיש לנו כאן .אנו גרים במדבר עוצר נשימה ,יש לנו אנשים
מעניינים ,עשינו כאן דברים מאד מיוחדים ואנו יכולים להתפרנס
גם מזה תוך שמירה ואיזון עם הקיים .כל אלה הביאו אותי לומר
ברבים כי אנחנו חייבים לפתח את התיירות".
וכמו לא די בשטף דיבורה ,הוסיפה לי איריס מונח חדש" :היום,
התיירות החדשה" ,לדבריה" ,היא ברובה אנשים שבאים לחופש,
לנוח ולעשות דברים מעניינים ,דברים שהם לא מכירים" .יש את
השביליסט המחפש את המסלול הברור והנקי ומלאכי השביל,
וישנה המשפחה עם הילדים שרוצים קצת לנוח ולטפח משפחתיות
ומחפשים על הדרך שיהיה לילדים מה לעשות וגם שיהיה מספיק
מעניין כך שירצו לחזור שוב .יש את הזוגות הרומנטיים המבקשים
לחוות חוויה מרגשת ומשותפת והתייר מחו"ל שבא להכיר מקום
שונה ,תרבות אחרת ,שפה שונה ,מזון אחר וכו' .יש גם את תיירי
הנושא הבאים לארץ בעקבות נושא/תחביב  -רוכבי אופניים,
צפרים ,ארכיאולוגים ,גיאולוגים ועוד.
כדי לאפשר לתייר המגיע אלינו מהארץ ומחו"ל לחוות את "חווית
המעבר מהמוכר אל הפחות מוכר והמפתיע״ נדרשות תשתיות .איריס
סבורה כי "בפארק תיירות המדבר שלנו יש שכבות רבות של נושאים
מעניינים אותם ביכולתנו להציע לתייר :חקלאות ,קהילות ,אקולוגיה,
אנרגיה מתחדשת ,מדבר ,ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה וציפורים" .לכל
אלו ועוד מתעתדים בחברה הכלכלית להכין תשתיות מתאימות:

סימון ובניית שבילים ,מרכזי הדרכה והסבר ,הכשרת מדריכים ובעלי
תפקידים נילווים וכמובן שיווק רציני של המגוון העשיר שברצוו
נה להציע .להכנת התשתיות וליצירת תוכנית המאפשרת זמינות
ליוזמות נדרש לגייס את משרדי הממשלה השונים הן בתקציבים והן
בהצבת תוכניות הפיתוח בתוך סדר העדיפויות של הועדות השונות".

הנגשת תיירות

ועד שיגמרו לפדל בשבילים ,איריס כבר בתשתית לתחום נוסף.
התיירות החקלאית קיימת בחלק מיישובי החבל" ,סובב יטבתה"
ו"הסיור החקלאי באילות" ,סיור בנאות סמדר או באקו כייף בלוטן,
או בקטורה מאפשרים ,על פי רוב ,לתייר לעבור ליד החקלאות
ולהתבונן בה .חממת "חמשת החושים" של קיבוץ אליפז כבר מאפו
שרת לתייר להתנסות בקטיף וטעימה .חווית הסיור החקלאי דורשת
תשתיות נוספות ליצירת חוויה מלאה :חדרי שירותים סמוכים
למסלולי הסיור או הקטיף ,שילוט ברור ומקומות לשמיעת הסבר,
כל אלה נמצאים ברשימת התשתיות .עוד עובדים כעת על מרכז
הדרכה במו"פ החקלאי המרתק שלנו :מקום להתכנסות והסברים,
אפשרות לשיחה עם החוקרים וסיורי שטח מותאמים .כל פרט ופרט
בהכנות הללו דורש הכשרת אנשים לתפקידים השונים ושיווק
מדויק של המיזם.
ואל תשכחו את הצפרים .כמויות חסרות תקדים של ציפורים
מרחבי אסיה ואירופה מתקבצות לצוואר בקבוק צר מאוד לכיוון
אפריקה ומוצאות בדרום הערבה את מקור המזון האמיתי האחרון
לפני חציית מדבר סהרה .כיום ,בשתי עונות הנדידה ,בסתיו
ובאביב ,מגיעים אלפי צפרים לחבל אילות לעקוב ולצלם את
הציפורים במסלולן .איריס כבר מחכה למאות אלפים של צפרים
ומכינה להם תשתית מתאימה :מצפורים ,מקומות מסתור ,מקום
לינה פשוט ומותאם לכיסם ,קליטה סלולרית טובה ודרכי גישה
נוחות .חלק גדול מהצפרים הם צלמים והתשתיות אמורות לתת
מענה גם לתחומי הצילום.
"חשוב שתושבי החבל ידעו שיש המון אפשרויות כאלה שחשבו
עליהן וכאלה שעדיין לא" ,היא מסבירה .הרצון להתגבר על מזג
האויר הקשה בתקופת הקיץ .הוביל לסיורי זריחה מסודרים וסיורי
עששיות לעת ערב בפארק תמנע .הסיורים ,מלאי חוויה וענין
מתקיימים בימים קבועים ובשעות קבועות .שילובו של תיאטרון
"אלעד" ,התיאטרון של חבל אילות ,בנוף הפראי של פארק תמנע
מוביל להעלאת ההצגה "מעבר להרים" בסיומו של סיור שקיעה
למרגלות עמודי שלמה ,ואם תרצו להכיר את "משתה רומיאו
ויוליה" של התיאטרון נסו לדמיין אתכם יושבים עם כוס יין מול
ההרים הקסומים ומקשיבים לסיפורן של משפחות מונטגיו וקפולט.
השעון מורה על סיום הפגישה בינינו .לא הספקנו לשוחח על
ההסכמה למיקום בניית בית המלון בתמנע ,פיתוח הר חכליל
וקישורו לאגם תמנע ,הקשרים עם משרד התיירות .בדרכה לפגישה
עם ראש המועצה היא מבקשת :אל תשכחי לציין את שוק האיכו
רים .כפרוייקט חשוב בתיירות החקלאית בחבל".
במאמרו ,תאר ד"ר בלחסן את "ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום
הנסיעות ובתחום השיווק באינטרנט שהביאו להוזלה משמעותיות
של החופשה והפיכתה לנגישה" .ממש כמו שאנחנו קופצים לסופ"ש
בפראג ,מתארגנות "קפיצות" זהות לאזורנו" .הקפיצה היא פעולה
פיזית מרעננת ושוברת שגרה שמלמדת גם על הספונטניות שהביאו
עמם החידושים הטכנולוגיים .הקפיצה משחררת אותנו מהצורך
להתעמק בתרבות המקומית ומזמינה לחוויה בעלת אופי תזזיתי".
אז בין אם אתם בעלי אופי תזזיתי או חוקרים דברים לעומקם .איריס
דניאלי כבר מכינה תשתיות לכל סוגי התיירים שיגיעו לחבל אילות.
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ביקשתי לשמוע מאיריס מהם הנושאים לפיתוח והנגשת התיירות
בחבל אילות בחמש השנים הקרובות.
איריס התחילה באוהבי ההליכה ,משפחות ובודדים ,שאינם
בהכרח מיטיבי לכת .עבורם מסמנים בימים אלה תשתיות ל"שביל
קהילתי" שישרת את אלה שלא אוהבים לקחת הכל על הגב ורוצים
לישון במיטה אחרי מקלחת חמה .ראשיתו של ה"שביל הקהילתי"
בקיבוץ נאות סמדר .לאחר לינת לילה יוקפצו המטיילים עם שחר
להר עיט  -כיוון שאין מקום טוב מזה לתחילת מסלול .בעודם
צועדים בשביל המתואם לכיוון קיבוץ קטורה ,יועבר כל ציודם
האישי לקיבוץ קטורה ויחכה להם שם .מהתחנה בקטורה יוכו
לו להמשיך דרומה וכך ,מתחנה לתחנה עד קיבוץ אילות ,יוכלו
המטיילים לחצות את נופי החבל .השבילים ישולטו בהסברים,
בתיאור דרגת המאמץ ובהתאמה לצועדים .ניתן יהיה לעשות את
כל השביל הקהילתי כולו בארבעה עד חמישה ימים .רשמו לפניו
כם" :כשנסיים ליצור את השביל נתחיל לשווק אותו .אנחנו מקווים
מאד להתחיל לשווק את השביל בשנה הקרובה".
הפארק התיירותי מציע גם פארק אופניים המיועד לרוכבי מדבר
ממקצוענים ועד הרוכבים לשם התחביב ואו רכיבה משפחתית
רגועה .עבור כולם מכינים בימים אלה תשתית רחבה של שבילי
אופנים בכל שטחי חבל אילות ,בעזרת אדריכל שבילים מומחה
בתחומו .בנוסף יוצרים תשתית עבור מוקדים מותאמים ללינת
רוכבים ,למדריכי רכיבה ,למתקני אופניים וגם לשירותי מזון
שיוכלו הרוכבים לקבל בהגיעם לפסגה" .כבר עכשיו" ,מספרת
איריס בגאווה" ,השביל שנקרא "סינגל המכרות" בפארק תמנע
זכה להיכנס לרשימת השבילים היפים בעולם .היום ,אנשים באים
מאירופה במיוחד לרכב בשביל ואני חולמת על תיירים מחו"ל שיו
גיעו במיוחד אלינו לשבוע רכיבה על אופניים במסלולים הנפלאים
שלנו".
אני מנסה לחשוב על מקומות העבודה והפרנסה שנוכל להציע
ונעזרת שוב בד"ר בלחסן" :ההערכה של ארגון התיירות העולמי
היא כי ענפי התיירות מספקים כתשעה אחוזים מסך המשרות בשוק
העבודה העולמי .בישראל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעו
ריכה את תרומתה הישירה והעקיפה של התיירות לסך התעסוקה
במשק בכשישה אחוזים" .תעסוקה של ששה אחוזים מאנשי חבל
אילות בתיירות בין אם בקדמת הבמה ובין אם מאחורי הקלעים
יתרמו ,ללא ספק ,את חלקם לעיבויי הישובים וליצירת אשליית
החופש אותה מבקש התייר״.
איריס מתלהבת ואני ,רוכבת איטית למרחקים קצרים בלבד,
שואלת בחצי פה" :תגידי ,בחבל מתלהבים מהעניין?" איריס מספו
רת שלדיונים בשיתופי הציבור ,שהתקיימו בנושאי תוכנית הפיתוח
לתיירות ובשבילי אופניים ,הגיעו עשרות מתושבי החבל .שהיו
שותפים למתווה הפיתוח.

תיירות נושא

סמנו ביומנים...
ארועים מיוחדים ביולי אוגוסט
כל יום חמישי ,בשעה 20:00
מתאים לילדים מכתה א'

לפרטים והזמנות
08-6356658
לפרטים והזמנות
08-6356230

סיור עקרבים
לילי במדבר

קטורה

חופש וחוויה
בערבה

אליפז

סיור חקלאי ,דיונות ועפיפונים ,סיורי שקיעה
מודרכים בתמנע ,סיורים לבריכות המלח ותצפית
על ציפורי הפלמינגו,פיתות על הסאג' ושחייה לילית.

לילות כוכבים
בתמנע

פארק
תמנע

10/11/12/13.8.2020

סיור עששיות
לילדים

פארק
תמנע

כל יום שלישי וחמישי

סיורי שקיעה
וההצגה
"מעבר להרים"

פארק
תמנע

באוגוסט  -הצגה של תיאטרון אלעד
18.8 / 4.8 / 28.7

פעילות משתנה בכל יום

הזמנות דרך האתר
parktimna.co.il

מחירים מיוחדים לתושבי החבל

הזמנות דרך האתר
parktimna.co.il

מחירים מיוחדים לתושבי החבל

הזמנות דרך האתר
parktimna.co.il

מחירים מיוחדים לתושבי החבל

סרטים ביולי אוגוסט

 20ש״ח לסרט  +מפגש עם היוצר  /שחקן  /במאי
14.7
20:30

אישה
עובדת

שיחה עם השחקנית לירון בן שלוש

לובי גלריה

28.7
20:30

עג׳מי

שיחה עם ירון שני הבמאי

לובי גלריה

4.8
20:30

עיניים
שלי

לובי גלריה

* הסרטים הינם חלק מפרויקט משותף של מתנ"ס חבל אילות עם האקדמיה לקולנוע ובמימון מפעל הפיס.
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קתדרה עם יואב קוטנר  ,7.8בשעה  ,9:30בלובי גלריה
הקתדרות הן שיתוף פעולה של מחלקת תרבות ומחלקת ותיקים והמחיר הרגיל הוא  35ש״ח וְ 30-ש״ח לותיק.

איך מגיעים? בעקבות התייעלות מחלקת תחבורה ניתן להגיע בקלות לכל הארועים עם הקווים השונים

אירועים מתוכננים לעתיד (אם תרצה הקורונה)
פסטיבל
אינדי תמנע

ספטמבר

פסטיבל
תמנע לייב

אוקטובר

פלאנט ערבה

אוקטובר

פסטיבל צילום

אוקטובר

פסטיבל
זורבה הבודהה

אוקטובר

פסטיבל חגיגות
גדיד התמרים

נובמבר

יוגה ערבה

נובמבר

אולטראמרתון

נובמבר

פסטיבל
מחזאות

נובמבר

פסטיבל
שיר היונה

3-5
דצמבר

שם זמני

שיתוף מחלקת תרבות ומחלקת צעירים
(בעלות סמלית)
פסטיבל בקצב ישראלי לכל המשפחה בפארק תמנע

צילום :שמוליק שמואלי

יעלים בתמנע( .צילום:חגית גל)
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פסטיבל השלום המיתולוגי שיתקיים השנה בפעם החמישית בהפקתו של חמי סל
בשיתוף עם המועצה האזורית חבל אילות ותיירות הערבה הדרומית.
במסגרת הפסטיבל יערך מרתון הופעות של אמנים מהשורה הראשונה בישראל
על במה אחת עם עשרות נגנים ,בנוף עמודי שלמה שבפארק תמנע
ובהפקת המנצח והמנהל המוזיקלי המוערך תום כהן.
את רשימת האמנים אנו עדיין לא יכולים לחשוף ,אך אנו מבטיחים לכם
שהפסטיבל יהיה ברמה בינלאומית שלא ראינו כמותה באזורנו.

נכנסת לארון
מיטל רוקח

המדריך לבחירת בגד הים שלך
כל אישה הייתה רוצה לדעת כיצד למצוא את
בגד הים המושלם עבורה!
רבות מאיתנו אצות בחיפושים אחריו .זה
מתחיל עוד בהיותנו נערות ונמשך עד לנשים
שאנחנו היום...
לאורך החיים ,צצים קשיים שמעוררים את
חוסר הביטחון בגופנו .בגיל ההתבגרות כשהו
גוף מתפתח ,בהריון ,אחרי הלידה ,כשיש
עליה או ירידה דראסטית במשקל וכמובן
השינויים שהגוף עובר עם הגיל.
כל תקופה והיופי שלה ,כל תקופה וההתמוו
דדות שלה.
וכמו שאתן מכירות אותי ,אני לא ארחיב על
הקושי – אלא אמליץ על פתרון ,ואני מבטיו
חה לכן שיש כזה!

את עצמה בין מבני הגוף השונים.
לנשים שמרכז הכובד של גופן נמצא בחלק
העליון של הגוף:
במצב שהכתפיים רחבות ביחס לירכיים –
אמליץ לבחור בגד ים ביקיני עם חזיית קולר
בגוון חלק ,שתצייר מעין  Vהפוך ותיצור
אשליה של כתפיים צרות יותר.
את החלק התחתון אני מציעה לבחור עם
הדפס מעניין שימשוך את הפוקוס למטה.
כדאי לבחור תחתונים עם קשירות בצדדים
שייצרו איזון יפה עם החלק העליון.

לפני שנתחיל חשוב לי שתדעו
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 .1גם בבגדי ים ,בדיוק כמו בבגדים רגילים,
יש לנו אפשרות לבחור לאן למשוך את
הפוקוס .זה אומר ,שאם אני אוהבת אזור
מסוים בגוף שלי ,אני יכולה לבחור למשוך
את הפוקוס אליו ובכך לטשטש אזור שאני
פחות אוהבת.
 .2לכל אשה יש מבנה גוף שונה ולא בהכרח,
מה שיתאים לחברה שלך ,יתאים לך!
 .3בגד ים מדויק יכול ליצור אשליות או�פ
טיות נפלאות ולגמרי לעבוד לטובתנו.
 .4כשאת הולכת לים או לבריכה ,לא הכל
מתחיל ונגמר בבגד ים  -יש עוד המון
אביזרים נלווים שיכולים להתווסף למשוואה
שיוצרת מראה יפה ומחמיא שיעטוף אותך
בתחושת ביטחון  -על כך תקראו בהמשך.
 .5אמנם יש חוקים בסטיילינג ותכף אפרוס
אותם לפניכן ,אך אם אתן אוהבות ללבוש
פריט מסוים שמשמח אתכן וזה נוגד את מה
שאני כותבת ,זכרו תמיד שחוקי הלב שלכן
הרבה יותר חשובים מחוקי הסטייל שלי.

קדימה לעבודה...
לנוחיותכן השתמשתי במונחים של מרכזי
כובד בגוף שלנו בכדי שכל אחת תוכל לזהות

מיטל רוקח .צילום :אמיר חנוכי

ממה להימנ?ע? ממליצה להימנע מחזיית ס�ט
רפלס או כל חזייה עם אלמנטים רוחביים –
חזייה כזו תרחיב עוד יותר את החלק העליון
של גופך.
טיפ זהב  :כל חלק תחתון עם אלמנטים מ�ע
ניינים ,כמו מלמלה ,קשירה ,חצאית וכו' ייצרו
איזון מושלם עם החלק העליון של גופך.
לנשים שמרכז הכובד שלהן נמצא בחלק
המרכזי של הגוף:
כשהכובד נמצא באזור הבטן אמליץ לבחור
חזיית בגד ים עם הדפס בולט ומעניין בכדי

והכי הכי חשוב שתקפידי ללבוש הרגשה
נפלאה וביטחון גם בחוף הים!
ותהיי שלמה עם הגוף שלך כמו שהוא היום
ולא איך שהוא היה או איך שאת רוצה שיהיה.
נשיקות ונתראה במים...
Meital.rockah@gmail.com

אלטרנטיבית
רותם ג'קסון

כוויות ועקיצות בעונת הקיץ
אם יש עונה לעקיצות ,הרי שהיא מתרו
חשת ממש עכשיו ,על אחת כמה אם אתם
נופשים במדבר .החל מעקיצות יתושים,
נמלים וחיות ים למיניהן וכלה בנחשים,
עקרבים ,עכבישים ושאר חרקים שהמדבר
הוא סביבתם הטבעית.
בנוסף ,בואו נשים דגש גם על השפעת
השמש והסכנות הכרוכות בכך .כדי לעזור
לכם להעביר את הקיץ והחופשה ללא
סיבוכים מיותרים ,ריכזתי עבורכם שלל
עצות טבעיות ומועילות – כמענה מיידי
המאפשר טיפול עצמאי ,במידת הצורך.

כאשר מקום העקיצה קר למגע ובעל
גוון כחלחל ,ומועילות לאחר עקיצות,
הכשות ,נשיכות בעלי חיים או עקיצות
יתושים עם תגובה רצינית.
טבליות  Apisמתאימות לשימוש כאשר
מקום העקיצה חם ,נפוח ,רגיש ואדום,
והכאב דוקר ושורף .מועילות לאחר
עקיצות דבורים או בעלי חיים ארסיים
מהיבשה והים ,או בעקבות תגובה
אלרגית חריפה.
טבליות  Urticaמתאימות לשימוש
כאשר הצריבה מגרדת ושורפת או
כשעלולה להיווצר שלפוחית .מועילות
בעקיצות של מדוזות ודגי ים ארסיים.

כוויות
לטיפול בכוויות ניתן להשתמש בג'ל
קלנדולה קנוי .ניתן להמשיך למרוח כל
עוד שורף .הג'ל מתאים לשימוש לאחר
כוויות שמש ,מים חמים ,אש ,עקיצות
וצריבות מכל סוג.

עקיצות
לטיפול בעקיצות יתושים ניתן למרוח
על העקיצה משחת שיניים ,חומץ
תפוחים ,או שמן אתרי לבנדר .אפשר
גם לערבב  3כפות סודה לשתייה במעט
מים ולמרוח על העקיצות.
לטיפול בעקיצת דבורה ניתן להניח על
העקיצה שן שום חצויה או בצל חצוי.
בתחום התרופות ההומאופתיות ניתן
לרכוש טבליות מציצה (מתוקות),
ידידותיות לילדים .בחירת התרופה
תלויה בתיאור מצב אזור העקיצה :
חום/קור ,צבע העור ואיפיון הכאב.
התרופות ניתנות לרכישה בבתי מרקחת
בּפֹוטנְ ץ (דרגת הדיו
ֶ
הומאופתיים ,רצוי
לול שבוצעה בתרופה כלשהי) .30c
טבליות  Ledumמתאימות לשימוש

ניתן להשתמש גם בג'ל אלווורה קנוי
למריחה .במידה ובסביבתכם שיח
אלוורה ,ניתן לחתוך עלה בחלקו הרחב,
לחצות אותו לאורכו ,לגזור את הצדדים
המשוננים ,לשטוף תחת מים זורמים
ולהניח את החלק הפנימי של העלה על
הכוויה (אפשר לחבוש אותו כמו פלסטר
ולהחליף כל שעה בעלה טרי).
בתחום התרופות ההומאופתיות ניתן
להשתמש בטבליות  Urticaהמתאימות
לשימוש בכוויות דרגה ראשונה ,כוויות
שמש ,עקיצות וצריבות כשהאזור אדום,
דוקר ונוצרו שלפוחיות.
וחשוב לזכור:
התכנים המוצעים לעיל אינם מספקים
תחליף לחוות דעת מקצועית ולהו
תייעצות עם רופא.
נצלו את הקיץ ושמרו על עצמכם.
rotemjackson@gamil.com
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למשוך פוקוס לאזור החזה ולא לבטן ,ולשלב
תחתונים גבוהים ,לפחות עד הפופיק בגוון
חלק וכהה .כך שתרגישי ארוזה ובטוחה
יותר.
אם חפצה נפשך בבגד ים שלם ,אני ממליצה
לבחור בגד ים חלק בגוון כהה ואם ממש בא
לך הדפסים או עיטורים מעניינים – הקפידי
שהם יופיעו בחלק העליון של בגד הים ולא
בבטן.
ממה להימנע? ממליצה להימנע מבגד ים
שלם עם הדפסים גדולים ובולטים באזור
הבטן.
טיפ זהב :אם תזרקי על עצמך עליונית חוף
קלילה ואסימטרית למטה ,תצרי מראה כללי
צר ,ארוך ומאוד מחמיא!
לנשים שמרכז הכובד שלהן בחלק התחתון
של הגוף:
כאשר הירכיים רחבות ביחס לכתפיים אמליץ
לבחור בגד ים עם תחתונים בגוון כהה
שמפתח הירך יחסית גבוה ,כך הרגליים יראו
ארוכות יותר!
את הפוקוס במקרה הזה נרצה למשוך לחלק
העליון של הגוף ולכן אני ממליצה לבחור
חזייה עם הדפס דומיננטי ומעניין (יכולה
להיות גם חזיית סטרפלס מדליקה) שמיד
"תצוד" את העיניים למעלה!
ממה להימנע? מתחתונים שנראים כמו
מכנסונים – הדגם הזה מאוד ירחיב את
הירכיים !
טיפ זהב :כובע רחב שוליים יכול ליצור
איזון מושלם עם החלק התחתון של גופך,
נשמע מוזר אבל זה ממש עובד!
לפני שאתן שואלות:
עליוניות חוף קלילות ,פראו מגניב או צעיף
יתאימו לכל מבנה גוף ותמיד יוסיפו עניין
למראה הכללי וייצרו אשליה שאנחנו צרות
וארוכות יותר ,שזה כבר בונוס!
הדפסים ,קישוטים וצבעים נועזים תמיד מוו
שכים את העין שלנו .שימי לב שאת מושכת
את הפוקוס לאזור שאת באמת רוצה.
בשמש החמה שלנו אל תוותרי על כובע
קש רחב שוליים שישמור לך על עור הפנים
ויוסיף מלא סטייל ללוק!

חם אש

מרווה קובי

מיטה לכל דורש
ממזרון בשטח דרך חדר אירוח מפנק ועד מלון יוקרה -
הלינה בערבה הדרומית מגוונת ומציעה לכל אחד בדיוק
את אופציית הלינה שמתאימה לו
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הערבה הדרומית הייתה מאז ומעולם יעד אטרקטיבי למו
טיילים ונופשים מכל הסוגים ובימים שבהם השמים סגורים,
נופש בערבה הדרומית הפך להיות סחורה חמה ומבוקשת.
המרחק ממרכז הארץ והאטרקציות הרבות שיש לחבל אילות
להציע ,מחייבים שהות של לילה אחד לפחות .כדי להבין מהן
אפשרויות הלינה באזור ,שוחחתי עם ליטל שמואלי מנהלת
התיירות האזורית.
ליטל שמואלי נכנסה לתפקיד מנהלת התיירות בחודש ינואר
השנה ואת העשייה שהחלה מיד עם כניסתה לתפקיד קטעה
הבשורה על קבוצה של קוריאנים שעברו בפארק תמנע ואובו
חנו כחולים בקורונה.
"אף אחד לא שיער שזה יהיה כל כך מהר" ,היא מודה" .את
ההודעה קיבלנו בזמן אירוע הסמרתון בתמנע ואחרי חודש כל
הפארקים סגורים והפסטיבלים מבוטלים .כשנכנסתי לתפקיד
קיבלתי מאיריס דניאלי ,כיום מנכ"לית החברה הכלכלית ,מחו
לקת תיירות עובדת ומלאה בעשייה וידעתי שנקודת ההתחלה
שלי טובה .בחלומות הכי גרועים שלי לא דמיינתי שזה הדבר
הראשון שאצטרך להתמודד איתו עם כניסתי לתפקיד".
איך עושים את זה?
"תקופת הקורונה הייתה מאתגרת בכל מימד ,אתרי התיירות
נסגרו בזה אחר זה ,שירותי השיווק הוקפאו ובזמן הזה ניהלתי
בכוחות עצמי את הדיגיטל ויחסי הציבור של התיירות האזוו
רית ושל פארק תמנע .הייתי בקשר רציף עם התיירנים וניסיתי
לסייע כמה שניתן .את פורום התיירנים קיימנו בשיחות זום
וכמעט תמיד נרשמה נוכחות מלאה .המשכנו בתהליך מיתוג
של התיירות האזורית שהחל לפני הקורונה ,הייתי הצינור
המקשר בין משרד התיירות לבין התיירנים בכל הנוגע לתו
הסגול והמגבלות .בעיקר ניסינו לשמור על מותגי התיירות
שלנו "חיים" דרך הדיגיטל על ידי יוזמות שונות כמו למשל
"מאירים את תמנע" -הארנו את הפארק בלילה ושידרנו בלייב
בפייסבוק מהרחפן של רום כרמי .היינו חייבים לצאת מהקופו
סה ולגלות יצירתיות ,לא הייתה ברירה אחרת".
כמנהלת תיירות אזורית ,איך מתבצעת העבודה שלך בשטח?

"המטרה שלי היא לקדם את התיירות בחבל אילות ואני
עושה את זה בכמה רבדים – פסטיבלים אזוריים במהלך
השנה שמשתפים כמה שיותר אתרי תיירות והמטרה שלהם
למלא את חדרי האירוח בחבל ,שיתופי פעולה עם התיירנים
ובין התיירנים ,קשר רציף מול משרד התיירות ומשרדי
הממשלה הרלוונטיים ,שירותי שיווק כגון יח"צ ,דיגיטל
ומוקד מידע והזמנות ,מיתוג ,תערוכות בארץ ובחו"ל ועוד.
כל מה שיכול לקדם ולמנף את התיירות באזור ,כולל שיתופי
פעולה עם אילת ועם התיירות במרחב הכפרי בישראל .זה
המקום להחמיא לתיירני חבל אילות על שיתוף פעולה גם עם
התיירות האזורית וגם בין אתרי התיירות .יש פרגון מלא וזה
מדהים .אם אורח מתקשר להזמין מקום באתר תיירות מסוים
והאתר בתפוסה מלאה ,התיירן יפנה אותו לאתר אחר בחבל.
לא תראי את זה בעוד מקומות .אחת לחודש אנחנו מקיימים
פורום תיירנים בו אנחנו חושבים יחד איך לשפר את התיירות
בחבל אילות – מקיימים סיעור מוחות ,בונים תוכניות ,עוברים
הכשרות ומסמנים מטרות .יש בינינו שותפות מלאה".

הכל מהכל
ואם אנחנו מדברים על לינה בחבל אילות  -איפה זה עומד
כרגע?
"כרגע יש בחבל אילות כ 250-חדרים לא כולל לינות שטח.
זה אמנם לא הרבה ,אבל יש לנו תכניות לעתיד ואנחנו
שואפים להגיע ל 1000-חדרים".
איך זה יקרה?
"מדובר על יעד לעוד ארבע שנים שצריך ,כמובן ,לבוא
במקביל לפיתוח תשתיות ,הנגשה ,אטרקציות ומוצרי תיירות.
יש יישובים עם תכניות להגדיל את מספר החדרים .עוד בשנת
 2020צפויים להיפתח שני מלונות Six Senses :בשחרות עם
 60חדרים ומלון יו ספלאש ריזורט (סאנרייז לשעבר) בקיבוץ
אילות בבעלות הקיבוץ ורשת מלונות פתאל .מעבר ל280-
החדרים יהיה בו גם פארק מים שעוד לא נראה כמותו באזור.

קמפינג :החל מ 60-ש״ח לאדם ללילה
אייר בי אנד בי :החל מ 300-ש״ח ללילה
קארוון :החל מ 400-ש״ח לזוג ללילה
חדר קיבוצי :החל מ 400-ש״ח לזוג ללילה
מלון בוטיק :החל מ 1100-ש״ח לזוג ללילה
מלון הכל כלול :החל מ 1300-ש״ח ללילה
מלון יוקרה :החל מ 1000-דולר לזוג ללילה
קרוואנים בתמנע (צילום :ארכיון פארק תמנע)

צילום :רום כרמי

בהמשך יבנה גם מלון בתמנע ומסומן מקום לגלמפינג
(אוהלים משודרגים וממוזגים)״.
אז מה האפשרויות שיש כרגע למי שמגיע לכאן מבחינת
לינה?
"יש כאן הכל מהכל  -אוהל ,חדר בקיבוץ ,קראוון ,מלון
בוטיק ,מלון הכל כלול ,מלון יוקרה ועוד .אני חושבת שמה
שמייחד את חווית הלינה באזור שלנו זה שכל אחד יכול
למצוא את הלינה המתאימה לסטנדרט ולתקציב שלו .אם
קבוצת חברים מגיעה לפארק תמנע אז כל אחד יכול לבחור
את הלינה המתאימה לו – קמפינג ,קראוון או חדר וכולם
עדיין יהיו באותו המתחם״.
ומה טווח המחירים?
״יש סקאלה די רחבה של מחירים ,החל מקמפינג שמתו
חיל ב 60-ש״ח לאדם ללילה ועד לילה זוגי בSix Senses-
שחרות שצפוי להתחיל ב 1000-דולר ללילה .כמובן שיש
הבדלים בין מחירי אמצע שבוע לסוף שבוע ,בין עונות השנה
ובהתאם לביקושים״.
יש לדעתך ביקושים מיוחדים שהובילו לכך שיש כאן הכל
מהכל? אופי מסוים של התיירים שמגיעים לכאן?
״אנחנו צריכים להיות קשובים כל הזמן לקהלי היעד שלנו
ולמציאות המשתנה .אני מאמינה שכל אפשרויות הלינה פה
נולדו מתוך ביקושים של התיירים ומתוך טרנדים בעולם
התיירות .השביליסטים ביקשו מזרן לשים את הראש ,המשפו
חות ביקשו חדר קיבוצי ,הזוגות ביקשו מלון בוטיק ,הצעירים
ביקשו את אשרם במדבר וכן הלאה.
יש פה גם הרבה אורחים חוזרים ,לעיתים מספר פעמים בשנה,
חלקם גם יתעקשו להתארח באותו המקום ואפילו יבקשו
מספר חדר מסוים .יש קסם בחיבור של האירוח הקיבוצי עם
הקהילה המקומית ,אנשים אוהבים לפגוש בקבלה את אותו
האדם שממנו הזמינו את החופשה בטלפון ושוב לפגוש אותו
בחדר האוכל .בניגוד למלון ,הם מיד מרגישים חלק מהמשו
פחה.
חשוב לציין שלפחות פה בחבל אילות ,האירוח הקיבוצי של
היום זה לא האירוח הפשוט של פעם .החדרים בסטנדרט אחר
לגמרי  -משופצים ,משודרגים ומאובזרים ולגמרי יכולים
להוות אלטרנטיבה ראויה לחדר במלון״.
יש רצון לתת אלטרנטיבה לאילת שמלאה בבתי מלון?
״אילת אכן מאופיינת במלונות ובדירות אייר בי אנד בי ואילו
חבל אילות מאופיין יותר בחדרי אירוח קיבוציים ובלינות
בטבע ,וכמובן במחיר אטרקטיבי יותר מבתי המלון .אנחנו
נותנים אלטרנטיבה לאירוח מסוג אחר .אין ספק ,אך אנחנו
לא בתחרות עם אילת .אני רואה בעיר אילת שותפה לדרך
ויש לנו קשר מצוין עם תאגיד התיירות בעיר ורצון ליצור
שיתופי פעולה .אין ספק שאנחנו מושפעים ישירות ממה
שקורה באילת וממסת התיירים שמגיעה לעיר .אנחנו עובדים
כל הזמן על תוכן אזורי שנותן מענה גם לתיירות בחבל
אילות ,גם לתיירות באילת וגם למקומיים.
הקרבה לאילת היא יתרון גדול עבורנו .הרבה התיירים לא
מפספסים ביקור באילת בזמן השהות שלהם ,כי אין כמו
שילוב של ים ומדבר״.

מה האתגרים של האזור בהקשר של מקומות לינה?
״האתגר החדש שאנחנו מתמודדים איתו זה תפוסות החדרים
באמצע השבוע במציאות קורונה .עד כה ,הצלחנו למלא את
אמצע השבוע עם קבוצות מטיילים – ועדי עובדים ,גימלאים
ועוד .הקורונה עצרה את השוק המאורגן לגמרי .גם אירועי
חברה ואירועים פרטיים לא מתקיימים עכשיו.
מזג האוויר הקייצי לא תורם לנו .מדובר בתקופה חמה מאוד
שבלתי אפשרי לטייל בה בשעות היום .באירוח הקיבוצי יש
אתגר תמידי של מציאת האיזון בין התיירות לחיי הקהילה,
שהרגשנו אותו היטב בתקופת הקורונה .אתגר נוסף ,אמנם
עקיף אבל משפיע מאוד ,זה המחסור במסעדות בחבל אילות.
תיירים נאלצים לנסוע עד לאילת כדי לאכול ארוחת ערב,
לעיתים התיירים אוהבים את זה ולעיתים זה פוגע להם בחו
וויה .אנחנו מודעים לכל האתגרים ,ויש לנו תכניות כל הזמן
לשפר את חווית האירוח.
כמו במדינות רבות בעולם ,גם בישראל מאז פרוץ משבר
הקורונה הופסקו הטיסות מחו״ל וליטל מודה שזה האתגר
המשמעותי ביותר כרגע מבחינת התיירות.
״שדה התעופה ׳רמון׳ הוא "השער הראשי" למדבר והוא ממש
פה אצלנו .בזכותו המוני תיירים הגיעו לפארק תמנע ולאזור.
אחרי שהשקענו רבות בתיירות הנכנסת אנחנו עומדים כיום
על אפס תיירים .נכון שעכשיו אנחנו מתמקדים בתיירות
פנים וכל האנרגיות שלנו מופנות לשם ,אך אסור לנו לשכוח
שהתיירות הנכנסת עוד תחזור אלינו ואנחנו צריכים להיות
ערוכים .זמן טוב בשבילנו לשפר את המוצר התיירותי והנו
ראות השיווקית״.

מתארחים מספרים:
ענת ,מרכז הארץ:
אנחנו משפחה עם שלושה ילדים ואוהבים לשלב חוויות.
אז החלטנו להתחיל את החופשה בקמפינג בקיבוץ אליפז.
זכינו לקבלת אורחים אדיבה ,הבאנו אוהל מהבית ,אף על
פי שאפשר גם לישון במאהל המשותף .נהנינו ממקומות
נוחים לבישול ואחסון האוכל וזכינו לטבילה מרעננת
בבריכה .לאחר מכן הדרמנו לקיבוץ אילות ושהינו במלון
סאנרייז .זו הייתה חוויה אחרת לגמרי .המלון רגוע מצד
אחד ומציע מלא פעילות לילדים ויש כמובן את הבריכה
רחבת הידיים .השילוב בין רמות הנוחות השונות וההבו
נה שאפשר ליהנות מכל האפשרויות  -זה בעיניי החופש
האמיתי.
אייל ,אזור השרון:
אנחנו זוג שגר בכרך הסואן ורצינו לנקות את הראש קצת.
בחרנו בבאר אורה בגלל השקט והמחיר האטרקטיבי של
היחידות .בפעם הראשונה הופתענו לטובה מהאווירה
והנוף ,ובביקורים הבאים חזרנו לבאר אורה ,כל פעם ליו
חידה אחרת .הקירבה לאילת עם כל מה שזה אומר והשקט
מהצד השני עם הנוף הקסום עשו עבורנו את החופשה
המושלמת.

marva78@gmail.com
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מסעדת כפות תמרים באילות( .צילום :אילן מור)

הכל אנשים
תמר ברדה

האנשים שעשו את התירות בקיבוץ לוטן
ללמוד להכיר את האורח באופן אישי

ענף התירות בקיבוץ לוטן הוא סוג של נס ,ענף שמיום היווסדו
חווה קשיים רבים ,הצליח להתרומם בזכות צוות מחויב ,אמון
של ההנהלה ותמיכה של הקהילה .קיבוץ לוטן התברך בשילוש
הקדוש של התירות – אירוח ,הסעדה ואטרקציה .לפני שנתיים
עבר ניהול הענף לצוות צעיר ,קטן ומחויב שהצליח להוסיף את
אבקת הקסמים ששינתה הכל – "היחס האישי".
הצוות כולו הורכב מחברים חדשים ,שהגיעו ללוטן לקליטה
וזיהו את הפוטנציאל של הקיבוץ הקטן והמיוחד הזה ,שמשלב
בערכים שלו יהדות מתחדשת ,אקולוגיה ובעיקר הרבה חופש
לבחור ולהשפיע.
כשהגיע הרגע ,ומרכז המשק החדש שהגיע וכיוון להחלפת
הניהול לניהול פנימי ,התגבשה קבוצה של חברים טובים שיו
צאה להרפתקה ,בלי הרבה נסיון אך עם המון מוטיבציה.
היה ברור שלא נקבל תקציב להשקעות ,סה"כ הענף הפסיד
הרבה כספים ,אבל החלטנו ש"חיוך זה בחינם" וזה הזמן להו
ראות לאורחים שלנו את הקסם של הקיבוץ והקהילה.
פגשנו את האורחים ,הזמנו אותם לאכול איתנו בחדר האוכל,
להצטרף לקבלת שבת ולאירועי התרבות .האירוח בלוטן הוא
אירוח קהילתי ,אנחנו מזמינים את האורחים להרגיש חלק מהו
קהילה .הם יכולים להגיע לסיור של שעה ,לסדנה של יום שלם,
לסופ"ש ,לקורס של חודש ,העיקר שירגישו בבית.

תמיד כן

מחויבות לאירוח חם ומחבק
קיבוץ לוטן הוקם ע"י עולים שהגיעו מארה"ב והיו שייכים
לתנועה הרפורמית ,יחד עם חיילי נח"ל ישראלים .מספר שנים
אחרי הקמת הקיבוץ התפתח ענף האקולוגיה בקיבוץ ,והפך
מוקד משיכה לאנשים מכל העולם שהגיעו ללמוד אקולוגיה
מעשית בלוטן.
ההשתייכות לתנועה הרפורמית וענף האקולוגיה הם מוקד
משיכה גדול לתיירות נכנסת ,והתירות בלוטן נהנתה מאחוז
גבוה של תיירים מחו"ל .הקורונה פגעה קשות בענף שהפסיק
בבת אחת לקבל אורחים מחו"ל ,כל קבוצות הקיץ של "תגלית"
והתנועה הרפורמית בוטלו ,הצוות שגדל במרוצת השנתיים
האחרונות צומצם מאוד וחזר להיות הצוות המקורי ההתחלתי.
ההכנסות נפגעו ,אבל הצוות המקורי (שאחד מהם טס במרץ
לארגנטינה ונכון להיום עדיין אין לו דרך לחזור משם )...נשאר
מחויב ,אופטימי ויצירתי .האירוח הקהילתי ,החם והמחבק ,גם
הוא אותגר בימי הקורונה ,המכוונת אותנו להפרדה וריחוק,
במקום חיבור וקהילתיות .הצוות שלנו אוהב אתגרים ,אוהב
לחשוב מחוץ לקופסה ובעיקר אוהב לארח ....ואנחנו מוצאים
את הדרך להמשיך ולהתפתח ,לפתח מוצרים חדשים לקהל
הישראלי ,ולתת לעוד אורחים טעימה מהמקום המיוחד שאנו
חיים בו – קיבוץ לוטן.
tamarbarda@gmail.com
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התחלנו בשנה הראשונה צוות של ארבעה אנשים – תמר ,רוני,
חוליו ושנייד .פגשנו את האורחים ,למדנו להתאים את אופי
אירוח לסוג האורחים ,והמוטו שלנו הוא "תמיד כן" .חשוב
לנו לתת יחס אישי לאורחים שלנו ,למלא את הצרכים שלהם
(אם זה חדר סגור לאופניים ,הקפצה לצומת ,עזיבה מאוחרת
למטיילים ,לינה בחדר שמשקיף לחניה שבה חונים האופנועים
ועוד ועוד.)...
חשוב לנו מאוד לעשות תיאום ציפיות עם האורחים ,לספר להם
מה יש בחדרים ,איך מתנהלת ארוחה בחדר האוכל ,מה עושים
באקו כיף ,מה שעות פתיחת הבריכה והמרכולית ואיך מגיעים

באוטובוס לאילת.
תיאום ציפיות ,היחס האישי ,המשובים הטובים והאורחים
החוזרים הביאו את ענף התירות בלוטן לעשות את הבלתי יאומן
ולעבור מהפסד לרווח.
אני זוקפת את ההצלחה למחויבות של הצוות ,לאמון של
ההנהלה ,לתמיכת הקהילה וליחסים הטובים של הצוות עם
הממשקים של התירות בתוך הקיבוץ .בסה"כ כולנו חברי אותה
קהילה ,ולכן קל יותר לשתף פעולה עם חברי המרכז לאקולוו
גיה יצירתית ,מנהל חדר האוכל ,אחראית המרכולית ,הנהלת
הבריכה ,צוות התרבות וכד'.

תיירות טבע מקצועית בדרום הנגב
משאבים לא מנוצלים
ד״ר בני שלמון

חלק מהתיירים בישראל ובעולם רוצים לבלות חופשה במקום שונה מסביבתם היום-יומית ,ומחפשים אטרקציות מעוררות עניין
ומחשבה ,והכרת סביבה שאינה מוכרת להם .המדבר ומה שיש בו זר לרובם ,שכן הוא מהווה כמחצית משטחה של ישראל ,אך רוב
תושבי המדינה גרים בחבל הים-תיכוני.
המדבר הצחיח הקיצוני בו אנו חיים מספק שפע נושאים שממעטים להציג אותם למטיילים ותיירים .אני מטייל בעולם בקבוצות
קטנות ,דוברות אנגלית ,עם מדריך מקצועי מקומי ,בדגשים של טבע ואדם ,ומסתבר שיש לטיולים כאלה ביקוש ער .אילת וישובי
הערבה משופעים במומחים לתחומים ייחודיים ,וניתן לקבל מהם סדרת הרצאות וטיולי שטח להדגמה .נושאים ייחודיים לאזור:
המדבר הקיצוני
אקלים עשיר בקרינה ,מצטיין ברוח רוב
השנה ואוויר יבש ,עם מעט גשמים; גשמים
בעוצמה מתאימה גורמים שיטפונות ,ומו
פריחים בשנים גשומות שפע חד-שנתיים.
לילה במדבר
זיהום האור בלילה גורם לכך שהירח
והכוכבים ומהלכם נעלמים מעינינו .טיול
בלילה בחולות מגלה שפע בעלי חיים
מדבריים ,חיפושיות ,שממיות ,נחשים,
מכרסמים ועקרבים -אותם ניתן למצוא
בעזרת פנס המאיר באור אולטרא-סגול.
העקבות מתגלים בתאורה נמוכה.
גיאולוגיה
הרי אילת הם "ספר" לתולדות כדור הארץ
וישראל ,הם מצטיינים בשפע צבעים ,מינו
רלים ותופעות .רעידות אדמה ,תנועת יבו
שות ,מאגרי מים מתחת לקרקע ,הרי געש.
ארכיאולוגיה
במדבר נוצרו דתות ,עוד לפני המצאת
הכתב .כאן כרו והפיקו נחושת וזהב,
הפיקו מים מעומק עשרות מטרים והקיו

מו חוות חקלאיות שסיפקו פירות וירקות.
את המדבר חצו דרכים עליהן נעו שיירות
גמלים שהסיעו בשמים ,תבלינים וצמחי
מרפא מדרום ערב לרומא.
צמחי מדבר
הם מקור לצמחי תבלין ומרפא .איך הם
שורדים בקיץ ,ולעתים ברצף שנים שחוו
נות? פרחיהם  -תקשורת לחרקים ,אך גם
לציפורים ,כשהגמול  -צוף ואבקה.
ציורי סלע
על אבני חול ,וציורים באבנים תקועות
בקרקע ,מספרים על עולם החי בעבר,
ומגלים טפח מהעולם הרוחני של תושבי
המדבר בתקופות הקדומות .האם היעל
היה אל גשם?
קצה ים סוף
הוא ראש גשר למינים פולשים ומהגרים
מאסיה ואפריקה  -מהם מרהיבים בצבו
עיהם ,ומהם מזיקים או עוקצים ,כמו נימו
פית כחולה וחמריה שחורה ,לעומת דבורה
ננסית ועורב הודי.

בעלי חיים גדולים פעילי יום
יעל וצבי מוכרים לכל ,אך האם ראיתם
חרדון ״צב הדור״ ,היוצא לאכול בצהרי
היום ,וצבעיו המרהיבים משמשים לתקו
שורת ,ולו חיזור ייחודי?
ציפורים
דרום הערבה היא ציר נדידה בעל חשיבות
עולמית ,בעיקר באביב ,אך כל השנה שוכו
נות איתנו ציפורים מקומיות ,כמו הזנבן  -לו
התנהגות חברתית ורבייתית מעניינת והצוו
פית המתקשרת עם פרחי הרנוג השיטים.
נדידת פרפרים
נימפית החורשף חוצה את הסהרה באביב ובו
סתיו ,והיא הפרפר הנפוץ ביותר בעולם .נדידה
זו מביאה בעקבותיה קינון ציפורים מדבריות
ששפע זחלי פרפרים מבטיח מזון לגוזליהן.
שוניות האלמוגים
היא המערכת האקולוגית העשירה והצו
בעונית בים ,היא הולכת ונכחדת בגלל
ההתחממות העולמית ,אך אלמוגי ים סוף
עמידים יחסית לחום ,ואולי יהוו מאגר
עולמי לחידוש שוניות שנכחדו.
benny.shalmon072@gmail.com
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אלה הם רק מקצת הנושאים הייחודיים למדבר ולדרום
הערבה ,אותם ניתן להציג בטיולים מחדשים ,בהם בכל
יום נעמיק להכיר נושא מסוים ,או סמינר/טיול ,בהם בכל
יום יוצג נושא אחר.
אתם מוזמנים ליצור קשר עם אחד המדריכים ולצאת
למסלול ייחודי ומרתק באזורנו:

איתי שניalaemon.birding@gmail.com............................
נעם וייסnoamw@spni.org.il.................................................
שלמה בוסקילהbuskilashlomo@gmail.com..................
אסף הולצרassafholzer@gmail.com..................................
דפנה כרמליsamardafna@gmail.com................................
ד"ר חנן גינתginathanan@gmail.com................................

דבורה ננסית  -מושבה צעירה על כף תמר( .צילום :בני שלמון)

חם מהתנור!!!
"קצה המדבר" בפורמט מקוון

זהר דרור טלמור  -מנהלת השירותים הדיגיטליים וצוות התקשורת במועצה האזורית
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יציאתו לאור של עיתון "קצה המדבר" במהדורה מחודשת
עוררה דיון בסוגיית תפקידם של ערוצי התקשורת של המועצה
ביצירת רב-שיח.
לשמחתנו ,הקורונה הביאה עימה קפיצת מדרגה משמעותית של
ערוצי התקשורת הדיגיטלית במועצה וכן התפתחות מהירה של
האוריינות הדיגיטלית (יכולת בסיסית להבין את סביבת המחשב
והאינטרנט ,המשתווה לידיעת קרוא וכתוב) בעולם בכלל
ובחבל בפרט.
אנו בצוות התקשורת החלטנו להרים את הכפפה ולייצר חיבור
בין העיתון לבין אתר האינטרנט של המועצה ,על מנת לאפשר
רב-שיח ,שבו ייקחו חלק תושבים ,ובתוכם בעלי תפקידים
רלוונטיים בחבל.
לצד יציאתו לאור של גיליון  ,222הגיליון הראשון של "קצה
המדבר" במתכונתו החדשה ,יושק באתר המועצה מודול חדש,

שיכלול את הכתבות המרכזיות של העיתון בפורמט מקוון.
מתחת לכל אחת מהכתבות יהיה פורום ,שיאפשר להגיב על
הכתבות ,וכמובן על התגובות לכתבות.
ובכן ,אנחנו שמחים ונרגשים להפוך את התקשורת של המועצה
מול התושבים ל"תקשורת אינטראקטיבית" ,שבה המערכת
מייצרת דיאלוג עם משתמשיה .הדוגמה הבסיסית ביותר של
תקשורת אינטראקטיבית היא התקשורת האנושית .המעבר
לתקשורת אינטראקטיבית המבוססת על מחשב ואינטרנט מבטל
למעשה את השליטה הבלעדית של המוען ומתבסס על התפיסה
של קהל התקשורת כמפעיל בררן.
העקרונות הבסיסיים של האינטראקטיביות מבטיחים עניין,
תשומת לב ,ריגוש ואתגר .אם כך ,כיצד תיראה בעתיד התקו
שורת האינטראקטיבית כאן ,בחבל אילות? זה תלוי בכם ,קהל
המשתמשים! מזמינים אתכם להיות אקטיביים ומשמעותיים!

דמוגרפית
רותם ג'קסון

נשואים  +ילדה
באר אורה
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דניאל וקובי ארוסי פתחו את חגיגות  2020שלהם בסימן מדברי.
שינוי חד מהחיים הקודמים שלהם בלב תל אביב.
בינואר  20הם ארזו את הפקלאות מדירתם השכורה במרכז העיר,
התפטרו מעבודתם הנחשקת בתחום האירוח  -דניאל כמנהלת מסעדה
מצליחה וקובי כסומלייה ,סידרו ברכב את הסלקל של רומי ,בתם בת
השנה וירדו לגור בקצה המדבר ימינה ,בישוב באר אורה.
אז מה יש לחפש למנהלת מסעדה ואוצר יין בישוב קהילתי באמצע
המדבר? טוב ששאלתם ,כי אנחנו שאלנו בדיוק את אותה שאלה.
מסתבר שמאז שהוקם סמוך לישוב "שחרות" ,מלון הספא המדובר
של הרשת העולמית "סיקס סנסס" ,ולמרות שהוא עדיין לא נפתח,
יותר ויותר בעלי תפקידים מתחום האירוח והתיירות בארץ שינו את
כתובתם ותקעו יתד בחבל אילות שבערבה.
"גרנו בתל אביב קרוב לעשר שנים" ,מספרת דניאל (" ,)31שנינו גדלנו
בירושלים כך שכל החיים היינו די במרכז העניינים .במשך שנים
עבדנו במסעדות .אני התחלתי כמלצרית בזמן שעשיתי תואר בחינוך
מיוחד ,התקדמתי לניהול וכשחזרתי מחופשת הלידה עבדתי בסטארט
אפ של הושבה חכמה למסעדות – סוג של תכנת אירוח למסעדות.
קובי ,השתלם כסומלייה בלונדון ומיד מצא את מקומו בכמה מסעדות
נחשקות בתל אביב".
"למען האמת ,לא ממש תיכננו שינוי מגורים אבל כן הרגשנו שאנחנו
רוצים לשנות את סגנון החיים שלנו יחד עם השינוי בתא המשפחתי",
ממשיך קובי (" ,)35חיפשנו יותר ספייס ובעיקר רצינו לצאת מהרעש.
בטח שלא כיוונו לגור במרחק כזה גדול מהמשפחה שלנו .כולם היו
סביבנו ,הסבתות ,האחים ,חברים טובים וזה ערך שלא יסולא בפז
כשאתה הורה צעיר.
ערב אחד ,ביומולדת שלי ,ישבנו ב"צ'יקטי" ,המסעדה שדניאל ניהלה

צילום :משפחת ארוסי

דניאל וקובי ארוסי

ושמענו את אחד השותפים מספר שהוא עוזב את תל אביב לטובת
תפקיד של שף במלון חדש שנפתח בשחרות שבערבה .כמובן שלא
ידענו איפה זה שחרות וגם לא שמענו את שם הרשת של המלון אבל
מכיוון שבדיוק דיברנו על שינוי בסגנון החיים ,סתם זרקנו לו אם
מחפשים עוד עובדים .כשהוא אמר שמחפשים ניהול מסעדה וסומלייה,
הבנו שאין מקריות ,אלו בדיוק התפקידים שלנו .למרות שהיינו רחוו
קים מרחק שנות אור ממעבר כזה ,מאז אותו ערב ,לא הפסקנו לחשוב
על כך .לאחר שעשיתי שיעורי בית וגיליתי שמדובר ברשת מובילה
בעולם של ריזורט יוקרה וספא ,שלחנו קורות חיים .לכאורה המשכנו
בשלנו אבל המחשבה על איזו אפשרות נהדרת זו יכולה להיות עבורנו,
לא הרפתה .אחרי שלושה חודשים נקבע לנו ראיון עבודה בתל אביב.
אחרי זה עוד פגישה עם המנכ"ל ומשם כבר עברנו למשא ומתן עם
הצהרת כוונות לתחילת עבודה בינואר ".2020
דניאל :המלון הציע לנו לגור במגורי העובדים שבקיבוץ "נווה חריף"
אבל שנינו חששנו שמעבר מהעיר הכי סואנת בארץ לקיבוץ שכוח
אל יהיה קיצוני מדי .חיפשנו את הנחיתה הרכה ביותר אז התקשרנו
לקרובת משפחה שגרה בבאר אורה כדי לשאול על החיים במדבר
ואולי לקבל המלצות .קיבלנו הזמנה לבוא לסופשבוע כדי להרגיש
את המקום ובאמת מיד התאהבנו באזור וקיבלנו את האומץ והביטחון
לעשות את המעבר .בהתחלה ,הציעו גם לי תפקיד במשרה מלאה אבל
זה היה בלתי אפשרי בגלל רומי .אחרי חודש התחלתי לעבוד כאחראית
הזמנות של המלון".
איך השתלבתם בהווי המדברי של החבל?
דניאל :כבר ביום הראשון שהתעוררנו פה ,הרגשנו שעשינו את ההחלו
טה הנכונה  -הנוף של הרי אדום ,המרחב והשקט השרו בנו רוגע ונתנו
לנו אנרגיות לעבודה ולחיים .בעיקר שמחנו שהגענו בחורף .יחד עם

מהלך הרמוני
אילון גינזבורג
המלצת שמיעה
תקופת הקורונה ,ימח שמה ,הביאה איתה הזדמנות טובה ששכחנו מקיומה .בצד כל
הטירוף והעיסוק בעניינים האישיים והמשפחתיים ,יצא שברקע ,בצל החיים עם המגיפה,
התנגנה מוזיקה בבית כל הזמן  -הרבה רדיו והרבה ספוטיפיי (שירות מוזיקה דיגיטלי
המאפשר הזרמה של שירים והסכתים) .לצד השירים המוכרים החלו לבצבץ שירים חדשים
ונפלאים ,שיוצריהם ,ישראליים מוכשרים :חלקם מוכרים וחלקם עדיין לא .נראה שלשאלה
האם כדאי למוזיקאים להוציא מוזיקה חדשה בזמן הסגר ,הייתה תשובה חד משמעית  -כן.
יש בישראל כמות גדולה מאד של מוזיקאים מעולים שיוצרים נונסטופ ,רק צריך לחפש.
הפלייליסט (רשימת ההשמעה) ברקע החליפה היטב בין שירים ישנים מנצחים ,שירים
חדשים והקטגוריה החדשה האהובה עליי :שירים-לא-כל-כך-חדשים-שפספסתי.
אני מתכבד לתת לפניכם את המלצתי .מעתה ובכל גיליון ועד הודעה חדשה שתצא בנוו
שא .אהבתם אהבתםeilonginzburg@gmail.com .

יוגב גלוסמן  -מישהו בדלת.

אלבום ראשון בעברית ליוצר ישראלי מוו
כשר ביותר .יפה ומעולה .תקשיבו ל'מאה
מדרגות'' ,השדה'.
Motti Rodan - Children of the
 Islandאלבום בכורה .לחנים נהדרים,
הפקה מצוינת .תענוג של אלבום.

הדס קליינמן  -בוא נעבור בית.

אחרי כ 7-שנות יצירה משותפת נפרדה
הזמרת הנהדרת משותפה ליצירה אביב
בכר ,והחלה ליצור עצמאית .השיר הזה
הוא סינגל ראשון ,וזה נשמע מעולה.
מקווה שכך גם יהיה בהמשך.

נגה ארז Views -
בהחלט אחת הגדולות שיצאו ממחוזותינו
בעשור האחרון .כשרון מטורף שזוכה להצו
לחה והכרה גם חו"ל .חפשו גם את גירסת
הלייב של השיר ביוטיוב.

איה זהבי פייגלין  -לא לבכות

יוצרת ותיקה יחסית שזכורה מלהקתה 'כל
החתיכים אצלי' .אלבום חדש בדרך וזה
הסינגל השני מתוכו.

ג'ירפות  -מי שלא חולם כועס.

השיר הסוחף הזה יצא כבר לפני  3שנים,
אבל חזר בגדול בתקופת הקורונה .המילים
מתחברות בכל סיטואציה.

נגה ארז ( views -מתוך דף הפייסבוק)
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זאת ,החודש הראשון היה קשה ,עבורי לפחות,
קובי התחיל לעבוד אחרי שבוע אז היה לו
יותר קל להסתגל אבל אני הייתי עם רומי
בבית בחיפוש אחר מסגרת מתאימה .אחרי
שהתחלתי לעבוד ורומי נכנסה לגן בגרופית,
הרגשתי יותר טוב והשגרה הייתה בריאה וטוו
בה לכולנו .אלא שלא הרבה אחרי כבר נכנסנו
לסגר של קורונה .אני חושבת שדווקא תקופת
הבידוד חיזקה בנו עוד יותר את התחושה
שעשינו את הבחירה הנכונה .יש פה מרחב,
לא יכולנו לדמיין את עצמנו תקועים בקופסת
גפרורים בלי יכולת לצאת מהבית ,כמו שהיה
בתל אביב .היה לנו אוויר לנשימה .יכולנו
לצאת למדבר ולהיות בטבע ולא בתוך עיר
שכל מה שמסמל אותה ,נלקח ממנה ".
איך אתם רואים את החבל ואת עתיד
התיירות בחבל?
דניאל :אנחנו רואים את החבל כמו קהילה
אחת גדולה ואני מאוד מתחברת לזה .יש פה
שיתופיות שאנחנו לא מכירים מהעיר .אנשים
יותר רגועים ומסבירי פנים .הקצב אחר
והכי חשוב שאין פקקים .רק זה כשלעצמו
מוריד  90אחוז מהסטרס .גם הגן של רומי זה
סטנדרט אחר .אנחנו ממש מאושרים שרומי
שם .הנופים ואזורי הטיול פה מרהיבים .הטבע
מאוד עצמתי .מבחינתנו ,השער האחורי של
הישוב זה כמו כניסה לסוואנה.
קובי :חבל אילות מציע חוויה ייחודית למבקו
רים .המרחב האינסופי של המדבר ,היחס החם
של האנשים וכמובן הים הבתולי .ים תיכון
עמוס מדי .אנחנו הולכים פה הרבה יותר לים
מאשר בתל אביב .יותר קל לנוע פה .דווקא
בגלל שאנחנו מגיעים מתחום המסעדות בתל
אביב אנחנו מרגישים שיש מקום להיצע
קולינרי רחב יותר ובאופן כללי ליותר תרבות.
יש פה מקום להתפתחות קולינרית שיכולה
להעצים את החוויה של המבקרים בחבל ולאו
פשר עוד רעיונות לתעסוקה .יש לאזור הרבה
מה להציע מהבחינה הזו כי אנחנו מוקפים
בחקלאים .גבינות ויינות ,ירקות ופירות ,כל
מיני סוגים של חוות .אפשר לעשות עם זה כל
כך הרבה דברים.
מה חסר לכם פה?
"הקפה השכונתי" ,עונים שניהם יחד בתיאום
מושלם" .זה שצריך לנסוע רבע שעה בשביל
קפה טוב קצת מעכיר את האווירה" צוחקת
דניאל" .והייתי מוסיף לזה ברי יין ומסעדות"
משלים קובי" ,בילויים קולינרים בעיקר .חוץ
מזה הכל מושלם.

ביצוע עבודות עפר בערבה
חציבה יישור והידוק שטחים חפירת תשתיות
משטחי בטון אספלט פירוק ,פינוי והטמנת אסבסט

שרי אשחר

ברשותנו כלים לעבודות עפר:
באגר ,שופלים ,מחפרונים ,מיני מחפרון ,בובקט ,מיכליות מים,
מכבשים עד  13טון ,מפלסת (גריידר)

אשמח לעמוד לרשותכם
דורון שילוני |  | 052-3928089משרד  | 08-6330399 :מייל ds.086330399@gmail.com :

תיק תקשורת

שרון ארובס ,זהר דרור טלמור ,נורית גורן

האחריות לחבר את המסר  -הזכות לחבר את החבל
עיתונות חופשית היא תנאי לקיום משטר דמוקרטי ,שלטון תקין
והוגן ,וחברה נאורה הנוטלת חלק בעיצוב גורלה .עיתונות טובה
חייבת לשרת את החברה באספקת מידע וביקורת בנושאים
שיש בהם עניין ציבורי באופן אמין ,אחראי והוגן( .מתוך תקנון
מועצת העיתונות).
כפי שכבר קראתם בגיליון "קצה המדבר" האחרון נפרדנו מגל
נקדימון שערכה את העיתון עד חודש מאי האחרון ,לאחר שערו
כה אותו שנים רבות .עם עזיבתה ,חשבנו בצוות תקשורת כי יש
מקום לבחינה מחודשת של תפקיד עיתון החבל .טווח הקולות
שנשמעו היה בין "תסגרו את זה כבר" ועד "רק אל תסגרו את
נתיב התקשורת החשוב הזה".
קשובים באחריות לכל הדוברים ,הצענו ,חברי צוות תקשורת,
תקופת מבחן לבדיקת אופי העיתון ותדירותו .אפשרויות התו
קשורת הנוספות ,העומדות היום בפני תושבי החבל ,מאפשרות
בהחלט הבעת דעה ,העלאת נושאים משמעותיים ,שיתוף בחדו
שות ועדכונים בזמן אמת ומענה תקשורתי ברוח הזמן.
עם זאת ,יטענו חכמים (ואנחנו ממש לא מתווכחים איתם):
העיתונות יכולה לייצר שיח שיותר נאמן למציאות ,ויש
באפשרותה להעלות נושאים מהותיים לסדר היום ,מה שכמעט
ולא קורה ברשתות החברתיות .כוחה של העיתונות הכתובה
והמודפסת לא חלף מן העולם.
נוסיף ונציין כי עיתון "קצה המדבר" היה מיום הקמתו עיתון
עצמאי ומחויב לקוראיו בראש ובראשונה .עובדת היותו ממומן
בכספי המועצה האזורית לא חיבלה במחויבות זו.

בדרך לדיון ציבורי על משמעות העיתון בקהילת חבל אילות
חשבנו שנכון יהיה לעצור לרגע ולארגן את העיתון באופן שונה
מעט ממה שהיה נהוג עד היום ,להציג אפשרות נוספת להו
תייחסות ודיון בפני תושבי החבל ולאפשר להם להביע דעתם.
בעודנו מנסים לדייק את בקשתנו עלה הנושא למליאת המועו
צה .העובדה שהעיתון לא יתפרסם אחת לחודש ובנוסף ממלאת
מקום עורכ/ת העיתון לא נבחרה כעורכת במכרז הובילה לדיון
בנושא.
בהתאם להחלטות מליאת המועצה יקיים צוות תקשורת שני
מפגשי ציבור פתוחים לקהל הרחב שיעסקו באופיו של העיתון.
המפגשים יתקיימו בתחילת חודש ספטמבר ,לאחר צאתם של
שני גיליונות העיתון במתכונת הנוכחית .בסמוך למועד יודיע
צוות תקשורת על מועד המפגשים ומיקומם.
עד אז אנחנו משתדלים לעמוד בציפיות שלכם ,הקוראים.
עושים כל מאמץ לדבוק בעקרונות של מהימנות בעובדות
ובעריכה .שואפים לתת ביטוי לכל מגזרי החבל .משתדלים
לתת במה לכל מגוון הדעות ,שיש בכל תחום .ברור כי לא נהסס
להביע את דעתנו ,ובמקביל נכבד את זכותם של אחרים להביע
דעה אחרת.
החל מגיליון זה ,בנוסף לעיתון שיפורסם כקובץ דיגיטלי,
תתפרסמנה חלק מכתבות העיתון באתר ככתבות פתוחות
להתייחסותכם .נשמח אם תשתפו אותנו במחשבותיכם וביחד
נתלבט בין אלטרנטיבה למסורת.

הגיליון השני של כתב העת "קצה המדבר" במתכונתו החדשה יתפרסם
בתחילת ספטמבר  ,2020ויעסוק בנושא החקלאות בחבל אילות.

קול קורא

צילומים בנושא חקלאות

צילום :חנית פוגל

אנו מחפשים צילומים אשר יעניקו חווית התבוננות ראשונית ,נקייה ונטולת ידע
מוקדם ,אשר ימחישו ויזואלית את הצירוף:

ּכֹור ִמים".
"יֵ ׁש יֹוגְ ִבים וְ יֵ ׁש ְ
בנוסף לצילומים ,אנא ציינו בגוף ההודעה :שם פרטי ושם משפחה ,שם העבודה
(אם יש) ,טלפון ודוא"ל .ניתן לשלוח עד  2עבודות לצלמ/ת ,בגודל של לפחות
 2000פיקסלים רוחב .יש לשלוח את הצילומים למיילeilot.org@gmail.com :
לאחר בחירת העבודות לעיתון תישלח הודעה לכל המשתתפים.
פרסום הצילומים ילווה בקרדיט לצלם/ת.
מועד אחרון להגשה 31.7.2020 :עד השעה .12:00
תודה רבה ,נורית גורן  -מ"מ עורכ/ת כתב עת "קצה המדבר".

מחלקה סגורה
נורית גורן

פורום תיירנים בחבל אילות
מכל כיוון שנבחר להתבונן בפורום התיירנים בחבל אילות נראה
אנשים שרוצים לעשות ,חולמים לקדם ומיטיבים לשתף פעולה.
אני מכירה את הפורום הזה שנים רבות .במפגש האחרון שמחתי
לראות כי חלק מראשוני הפורום עדיין חולמים ,מאמינים ונוו
שמים תיירות .הפורום התכנס לפגישה ראשונה לאחר היציאה
ממשבר הקורונה ,במהלך ימי הסגר קיים הפורום מפגשי זום.
המפגש של חודש יוני התקיים בחוות ערנדל ,אצל דני וקרן
המיטיבים לארח.

תמנע היא מקום בעל פוטנציאל פיתוח גדול.
חנן סיפר על הזרוע הביצועית של משרד התיירות – חל"י החו
ברה הממשלתית להגנת ים המלח ,שתאפשר את יישום החלטות
הממשלה וסיים בבשורה שהממשלה אישרה סיוע לאילת וחבל
אילות בעקבות משבר הקורונה.
איריס דניאלי ,מנכ"לית החברה הכלכלית ,מסרה על העשייה
בימי הקורונה מול משרדי הממשלה ועל המכרז שיוצא לסלילת
פארק אופניים בן  100ק"מ מיהל ועד אילת (אומרים שהמסלול
מיהל לקטורה הוא בין היפים בעולם) ,שביל הקהילות יוצא
לדרך ועוד פיתוח בתמנע.

מופע של תשוקה

מיתוג

למעלה משלושים תיירנים בפורום .כולם אישרו את הגעתם,
נסעו דרך ארוכה ,חלפו על פני קיבוץ יהל ועלו בעלייה הלא
ברורה אל הגבעה היפה של משפחת כהן .שם לאחר ארוחת
בוקר מפנקת לקח אותנו דני לסיור בין חדרי המלון שנבנו
ב"עבודת יד" ,סיפר על העשייה ,הקשיים והאמונה ובעיקר על
הצעירים שבאים לעבודה מועדפת ונשאבים למקום :לומדים
למסוק ולגדוד ,לומדים לבנות ולבשל וגם לארח  -ואת הכל
עושים בכבוד גדול לסביבה.

בחשיבה משותפת ובתהליך שלווה על ידי יועץ אסטרטגיה
ומיתוג ,הגיעו תיירני החבל להחלטה כי שם המותג המשותף
לכולם יהיה "הערבה הדרומית"
ליטל שמואלי ,מנהלת התיירות בחבל אילות ,מבטיחה ליצוק
תוכן למותג ולהשריש אותו בארץ ,תוך התאמת המיתוג לקהו
לים בעולם .לאחר ששיתוף הפעולה עם מאקו הסתיים ,המיתוג
החדש יוביל לנראות חדשה גם בדיגיטל וגם באתרי התיירות.
דיון מעניין התקיים בפורום על הצורך העכשווי במשווק
לתיירות החבל בהתאם למציאות החדשה .התיירנים התייחסו
לתפקיד המשווק ,העלו ציפיות ,חששות וגם תקוות.

מה מחבר את אנשי החי בר לתיירות יהל? ומה בין סיורי העו
קרבים של קיבוץ קטורה לחממת חמשת החושים באליפז? מה
בין מסעדת "כפות תמרים" לתיירות האקולוגית בלוטן? ומה
בין תיירות סמר ליקב בנאות סמדר? כמעט כל אחד ממוקדי
התיירות בחבל שונה באופן הפעלתו ,בקהל היעד ובמיקומו.
ההבנה שלמרות השוני יש הרבה במשותף הייתה אחת הסיו
בות להקמתו של הפורום ,כשהצורך בפורום הפך ברור לכולם
ושיתופי הפעולה בין התיירנים התהדקו ניתן היה להמשיך
ולהעלות נושאים משותפים רבים הנוגעים לכולם.

יח"צ גורר יח"צ

הכל אנשים

מה מחבר?
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המדינה מכירה בתיירות של חבל אילות
את שיחת התיירנים פתח חנן ,ראש המועצה והציג את עזרתו
הרבה של מנכ"ל משרד התיירות ,אמיר הלוי ,לתיירות בחבל
אילות  ,לאורך כל הדרך .מנכ"ל משרד התיירות שממשיך בתו
פקידו ,למרות חילופי השרים ,מאמין בתיירות מדברית ובערכה
המוסף .ההכרה באה לידי ביטוי בהשקעות בתמנע ובהכרה כי

בתחילת השנה החליטו בתיירות האזורית להעסיק משרד יח"צ
באופן שוטף (ריטיינר) .עד היום היה משרד יח"צ שליווה רק
פרויקטים בתיירות .מתוך שמונה משרדים ,משרד היח"צ של
יוני וולף ואור ניר נבחר לנהל את יחסי הציבור של התיירות
האזורית .נוכחותם של השניים בפורום התיירנים הייתה הזדו
מנות לחדד את ההבדל בין פרסום ליח"צ ,להכיר באפשרויות
האין סופיות הטמונות ביח"צ ,ובעיקר ,כמו שהדגישה ליטל,
זהו כלי אותו מעניקה התיירות האזורית לתיירני החבל וככל
שישתמשו בו יותר כך ייטב.

טובים ב"קצה המדבר"
תודה לתיירנים .לליטל שהזמינה ,לאיריס שהסיעה ולכל מי
שהיה שותף למפגש .אנשים טובים בקצה במדבר יש בשפע.
אני כבר נרגשת לביקור במחלקה הסגורה הבאה.

עוף גוזל :מה עושים צעירים בחבל?
רום העירום

צילום :דריה איטקיס

המלצה למסלול
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נמאס לכם לגלול בפיד של האינסטוש ,מחפשים תוכן חדש
לצלם לטיקטוק? הגיע הזמן לעזוב את המסך ולצאת לטיול
קצר לאחת הנקודות הכי יפות שיש לנו בערבה :האגם הנעלם
בתמנע!
איפה תמצאו את האגם? אל תדאגו ,אי אפשר לפספס  -בין
קיבוץ אליפז למכרות של תמנע תמצאו מחצבות נחושת נטוו
שות ואת האגם המדהים בדיוק באמצע.
פעם ,לפני משהו כמו בול מיליון שנה או בדיוק בשנות ה,70-
כרו נחושת במקום ,מה שגרם למי התהום לעלות ולהציף את
המחצבה וליצור אגם בעומק של  30מטר! דמיינו את בית
האומנויות של נאות סמדר אחד על השני פעמיים .האגם,
למעשה ,הוא מכרה פתוח ברוחב  300מטר ובעומק של 100
מטר .הוא מוקף מצוקים אדמדמים והשילוב בינם למי האגם
הכחולים ירקרקים יוצר מראה מדהים .צבע המים בצבעי כחול
וירוק נובע משתי סיבות :הסיבה הראשונה השתקפות של השו
מיים והסיבה השנייה  -בעקבות אבן הנחושת שנמצאת במים.
כאשר אבן הנחושת נחשפת לאוויר לח נוצרת שכבה ירקרקה
שמגנה עליה .הנחושת מופיעה בטבע בעיקר כתרכובת כמו אצלנו

בארץ ,בדרך כלל עם גופרית ובמקרים נדירים כמתכת טהורה.
באזור תמנע בערבה התגלו מרבצי הנחושת הגדולים בישראל
שנקראו "מכרות תמנע" .החברה שכרתה שם הוקמה ב1951-
והכרייה המסחרית תכלס התחילה ב .1959-בשיא הפעילות
במכרה הועסקו לא פחות מכ 1200-עובדים ,תושבי אילת
והערבה .הכרייה הופסקה ב 1983-בגלל צניחת מחירי הנחושת
בעולם.
דבר שלא ידעתם על המקו:ם :שווה להגיע בלילה לצפות בכו�כ
בים ,ולחובבי צילומי הכוכבים תוכלו לצלם את הרכב ההפוך.
בוא נדבר תכלס ,איך מגיעים?
פשוט מאוד ,תרשמו בוויז "האגם הנעלם בתמנע"
מרחק מהרכב :כ 800-מטר של ירידה בהדרגה ,אבל אל תשכחו
שגם צריך לעלות.
זמן הליכה 12-15 :דקות.
למי מתאים המסלו:ל :מתאים לקבוצות גדולות/קטנות ,מש�פ
חות ,זוגות וחובבי מעיינות מושבעים לבילוי קצר.
אפשר להיכנס למים? ממש לא .הכניסה למים אסורה בתכלית
האיסור.
אל תשכחו להביא :קרם הגנה וצל/צילייה כי אין שם שום דבר
שיגן עליכם מפני השמש.
מתי כדאי להגיע? שקיעה/זריחהcarmiyarmi@gmail.com .

בעיני ילד
ניסן ארובס

תלמידת כתה ד',
מספרת על הביקור
בפארק יטבתה
רוצים לקחת את הילדים לפעילות
שמתאימה להם? רוצים להצטרף?
כבר הייתם עם הילדים בכל הפעילויות
בחבל אילות? (כן ,כן ,אתם המקומיים!)
מדור זה ישלח ילדים למקומות בחבל
אילות שאנחנו ,המבוגרים ,חושבים שהם
חייבים לבקר בהם.
הפעם בחרנו את ניסן ארובס תלמידת
כתה ד' 1בבית הספר "נוף אדום".
ניסן יכלה לבחור בין טיול בתמנע לבין
ביקור בפארק יטבתה
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התחלנו במזנון .קנינו סנדוויץ שהיה לי מאוד טעים .בזמן שאו
כלתי ,אמא הלכה לשלם על המתקן של הרכבת שעולה לגובה
ויורדת וגם על סיור עם הדרכה.
סיימתי לאכול (אמא עזרה לי עם הסנדוויץ) והלכנו למתקן של
הרכבת .בהתחלה המתקן לא נראה לי כזה מפחיד וגבוה ,אבל
כשהייתי בתוכו זה הרגיש די גבוה ודי מפחיד אבל בצורה טובה
וכייפית .סיכום :אחלה מתקן!
אמא אמרה שבשעה  13:00מתחיל הסיור המודרך ובזמן שחיכינו
חשבתי שמכל הפסלים של הפרות ממש בא לי כבר לחלוב פרה.
הסיור התחיל בסרט על ההיסטוריה של יטבתה ,את אמא זה
מאוד עניין ואותי קצת פחות .בסרט השני היו מושבים מוזרים
ולא נוחים .המדריכה הסבירה שאלו הצינורות ששמים ברפת כדי
שישפריצו מים ורוח על הפרות שיהיה להן נעים ,כי הביאו את
הפרות מהולנד.
היה לי די נחמד בסרט השני ,אבל בעיקר לא היה לי נוח .את אמא
זה מאוד עניין.
לאחר מכן נכנסנו לחדר נוסף עם מסכים והרבה סרטונים שמסביו
רים איך המחלבה עובדת .את אמא זה מאוד עניין.
ואז הגענו לחלק ממש כייפי  -סרט שהכיסאות בו זזים ומקומות
שמטפסים אליהם וארגז חול שצריך לחפור בו ולגלות מאובן.
נהניתי לחפור ולגלות את המאובן וגם לטפס ולשחק במשחקי
חשיבה.
לדעתי ,המדריכה הכי אהבה אותי מכל הקבוצה כי היא זיהתה
שאני לומדת בבית הספר "נוף אדום".
משם עברנו למקום שמסביר על שימור אנרגיה .מקום ממש מגניב
ומעניין ואפילו מלמד.
משם עברנו לביתן האחרון וסוף סוף חלבנו פרה!
חזרנו למזנון כי חייבים לאכול את הגלידה של יטבתה!
לסיכום :הסיור הוא כייפי וקליל ולא עולה יותר מידי כסף ,המקום
היה נקי ומסודר וקל לעבור בו מחדר לחדר .האנשים שעובדים
בפארק ממש נחמדים.

מה הטעם?

שיחה עם עירית הררי ,על "טעם יטבתה"
והקשר בין המחלבה לתיירות האזורית
נורית גורן
נפגשתי עם עירית הררי ,חברת קיבוץ יטבתה .לשיחה על המחלו
בה והקשר שלה לפעילות האזורית.
עירית עובדת במחלבה כמנהלת מותג הבית ופיתוח אריזות
ומעורבת בפעילות התקשורת השיווקית של המחלבה.

טעם יטבתה
הסלוגן "טעם יטבתה" מלווה את המחלבה כ 17-שנים ומגלם
בתוכו את טעם המוצרים ,טעם המקום ,הטבע ,הטבעיות ,תחושת
החופש והחופשיות .הטעם שמשתוקקים אליו.
במשך  14שנים ,עד לשלוש השנים האחרונות ,בכל פרסום שיצא
מהמחלבה עשה מיכאל הנגבי מסע השתוקקות לטעם יטבתה
בנופי המדבר.
כדי להשלים את החוויה המדברית מופיעים מאז עד היום נוף
הערבה ,ההרים ,השמים הכחולים ,התמרים והשמש על הלוגו ,על
האריזות ועל כל פרסומי המחלבה.

יטבתה  -מחלבה בערבה

טעם הערבה
אמצעי נוסף לחדוד הקשר "יטבתה מחלבה בערב"ה" הביא לשו�ת
פות בין החברה הכלכלית ומחלקת התיירות לבין יטבתה באו
מצעות בניית פעילות משותפת ב"מאקו"  -אתר תוכן פופולארי

"המ ְד ֵרם"
ָ
כמי שחיה את מרבית שנותיה בערבה הדרומית נשמעה לי
תמיד חוויה גלילית רטובה וירוקה יותר לכן שאלתי על המצאת
ה"מדרם" .לדבריה של עירית אנשים רבים שאינם חיים בערבה
רואים בה מקום אליו רוצים לבוא ,לחוות את החופש ,את המקום
והנוף המיוחד" .רצינו לחזק את המסר שכדאי להגיע לכאן דרומה
וחשבנו שהמדרם שאומר "תפרססו דרומה" יהיה כלי שיווקי
יצירתי מוצלח".
יד על הלב ,כל פעם שעזרי או בת עמי ,חברי יטבתה ,מופיעים
בסרט על השוקו אני מרגישה גאוות יחידה .ה"מדרם" פחות
עשה לי את זה ,וכנראה שלא רק לי .אבל זה לא מה שיפריע לנו
להתקדם ולקדם.

בטוב טעם
מה הלאה?
"אנחנו רוצים להמשיך לחזק את התפיסה שיטבתה היא ,כאמור,
מחלבה בערבה ".אומרת עירית" .את הפעילות במאקו הקפאנו
ואנחנו מחפשים פעילויות משותפות להמשך .מה שבטוח הוא
שנרצה להמשיך ולהיות נוכחים בכל אירוע שמתקיים אצלנו
בערבה .אחד הדברים שאנחנו מנסים לקדם מול התיירנים ,אצלנו
בערבה הדרומית ,הוא שבכל המקומות אליהם מגיעים תיירים
יהיו שוקו וחלב יטבתה" .
במטבח הביתי שלי על החלון מוצמדת הגלויה ששלחו אנשי
מחלבת יטבתה לתושבי החבל בימי הקורונה "שנדע ימים טובים
יותר" נכתב בה .זמן נהדר להצטרף לתקווה להודות לעירית על
הרעיון שיזמה ועל המילים בטוב טעם.
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לפני כשלוש שנים הגיע ליטבתה אבי לאופר ,שהתמנה למנהל
השיווק .אבי התאהב בערבה וביטבתה ויצר שינוי בדגשים של
השפה התקשורתית ,לא עוד מסע השתוקקות ליטבתה ,אלא
מעכשיו כולל המסע את יטבתה שנמצאת בערבה  -המקום
שבו קורים הדברים .חידוד המסרים הוביל לתוצאה כפי שהיא
כיום "יטבתה מחלבה בערבה"
מיכאל הנגבי הוחלף באנשי יטבתה ,מחלבת יטבתה מדברת
אל האנשים מתוך המקום ,השפה התקשורתית משתמשת
בשפת יטבתה ,במושגים מקומיים .הכל קורה כאן בצורה
אותנטית וכל זה על רקע נופי הערבה.
מלבד חידוד המסרים נעשתה חשיבה לאיתור דרכים נוספות
לחיזוק הקשר שבין יטבתה למקום – הערבה .אחד הכלים הוא
מזנון יטבתה בו עוברים למעלה ממיליון איש בשנה .לכן,
נעשים מאמצים לחיזוק המזנון כחלון הראווה של יטבתה
המותג ויטבתה המקום .המזנון הוא המקום שמגיעים אליו
כאשר מכוונים ליטבתה.

מבית "קשת" .האתר "טעם הערבה" הציג את הערבה ויטבתה
בתוכה באמצעות כתבות ,חלקן מצולמות ,חלקן כתובות ,חלקן
הופיעו גם בטלויזיה .במשך שנתיים הגיעו אנשי התוכן של מאקו
לכאן ,צילמו את ברז השוקו ,את חג השבועות ,סיפרו את סיפורם
של האנשים שהגיעו לערבה ,פרסמו מתכונים ממוצרי המקום
וסקרו אירועים פרי יוזמת מחלקת התיירות בתמנע ובאזור.
ביטבתה ראו ב"טעם הערבה" כלי חשוב בהעברת המסר "יטבתה
מחלבה בערבה" ,זאת יחד עם נוכחות של המחלבה בכל האירוו
עים שמאורגנים ע"י מחלקת התיירות.

מקום אחר

אבו קיאק

אינדי פארק ( -צילום :רונן טופלברג)

יעל לרנר

לאן ניסע ביולי אוגוסט

המלצה לבילויי משפחתי קייצי לתושבי הערבה
שייט בנהר הירדן בקיאקים או סירות ,בלב צמחיית נחלים עבותה,
המים הקרירים והאווירה הקסומה  -הם חוויה ייחודית במינה.
הוסיפו לזה את שכשוך המים ,ציוץ הציפורים שילווה אתכם
ואפילו פגישה מקרית עם צבי מים ודגים למיניהם וקיבלתם בילוי
צונן ומהנה במיוחד! אספתי עבורכם מספר אתרי שייט מומלצים
שבהם תוכלו להינות משייט קיאקים הכולל מסלולים משפחתיים
המתאימים גם לילדים קטנים .באחד מהם  -אבו קיאק ,אפילו
סידרנו לכם הטבה  -הנחה של  30%לשייט קיאקים לעונת ,2020
מה שיצריך מכם לקחת את העיתון יחד אתכם או "לגזור ולשמור"
את הכתבה לקבלת ההטבה ,תהנו!
מלבד היותו אחד האזורים היפים בארץ ,אזור הגליל העליון שופע
כעת בנחלים שוצפים לאחר החורף ברוך הגשמים שעבר עלינו,
וככזה ,הוא מקום נוח לבלות בו חופשה קייצית ,בה הלב מתרחב
מהנוף הפראי הנגלה בדרך .שייט קיאקים או ראפטינג בנהר הירדן הם
הדרכים המהנות ביותר לבילוי משפחתי מרענן וצונן בחופשת הקיץ
ואתרי השייט בגליל העליון נערכו היטב כדי לפתוח את עונת השייט
בהתאם להנחיות 'התו הסגול' שכולנו מכירים ,בתוספת הנחיות תו
סגול לשייט.
שימו לב ,לאורכו של המסלול ניתן ליהנות ממקטעים מסעירים
ואתגריים ומקטעים נינוחים ושלווים המתאימים יותר לשייט משפחתי
מענג .אז הנה המקומות:

אבו קיאק :פארק הירדן (בטיחה)

30%
הנחה

לשייט קיאקים עם אבו קיאק
לעונת 2020

אתר השייט והאטרקציות :מחיר כרטיס הכל כלול  119 -ש״ח לאדם
(מגיל שנתיים).
פעילויות אתר שיט ואטרקציות על גדות הירדן מתאימים גם לפעוטות
וילדים קטנים .בין הפעילויות במקום :סאפ-גלשן ,קייאקים ,סירות
פדלים ,שייט קאנו אינדיאני ,חץ וקשת לילדים ולמבוגרים ,משחקי
שולחן :ביליארד ,פינג פונג ,מבוכים ,קיר טיפוס מפל מים ,מתחם מיני
גולף ,פארק חבלים לילדים ,אומגה ,ג'ימבורי ,סדנאות מחזור ,טיול
אופניים ועוד.

קייקי מעיין הגושרים :קיבוץ הגושרים
מסלול משפחתי  102 -ש"ח לאדם (מגיל ,)5
מסלול אתגרי (מגיל  122 - )10ש״ח לאדם.
במקום תמצאו שיט במגוון רמות ,סירות נהר ומגלשת קיאקים מהירה.

רפטינג נהר הירדן :על כביש גדות גונן
מחיר שייט  93 -ש״ח (מגיל  )5בקופה 65 ,ש"ח בהזמנה באמצעות
האתר .אומגה  40 -ש"ח לאדם.
במקום מגוון מסלולי שייט ברמות שונות ,כולל שיט שקט בקיאק זוגי,
מסלול רפטינג סוער בירדן ההררי ,ועוד .במקום אומגה היורדת לירדן,
באורך של  70מטרים.

קייקי כפר בלום :קיבוץ כפר בלום
מחיר שייט במסלול המשפחתי בלבד  101 -ש"ח ליחיד (השייט מגיל
 5בליווי מבוגר מעל גיל ( .)18ניתן לרכוש כרטיס מראש בהנחה דרך
אתר האינטרנט או מועדוני הצרכנות השונים).
ממסלול קיאקים קלאסי משייט בזוג עד סירות רפטינג המיועדות
לשישה חותרים .ניתן להזמין גם שיט לילי (לקבוצות) .עוד במקום:
"טופרופ"  -פארק חבלים אתגרי לילדים.
חופשה נעימה ,רטובה ובטוחה לכולםyaelltourism@gmail.com .
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מחיר כרטיס לשייט משפחתי עבור  4נפשות המתאים לילדים
(מגיל 255 - )3.5ש״ח ולנו תושבי הערבה הדרומית  30%הנחה בהצגת
השובר מהעיתון .המסלול מאפשר שיט רגוע ושקט לכל המשפחה
בקיאק או בסירות ראפטינג בנהר הירדן.

אינדי פארק :יסוד המעלה

