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תרימו את העיניים לשמים

תיירות הצפרות בערבה פורשת כנף | עמ' 14
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צילום :דורון ניסים

אביב בשמורת חי-בר יטבתה

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הגהה :נורית בארי
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88805 .
טל ,08-6355829 .פקס08-6355800 :

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
רשימת משתתפים לפי א'-ב':
טלי אלון ,דובי גולדמן ,יניב גולן ,רותם
ג'קסון ,יורם הופמן ,ג'וש זוקרמן ,קרן
ספיר ,רעות פרנס ,מייק קפלין
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מזבלים
לא
תושבי המועצה ממשיכים לקחת חלק מרכזי במהפכה הסביבתית ,עם
איסופן של אריזות רבות שהועברו עד עתה להטמנה ,דוגמת קרטוני
משקה וחלב ומוצרי טיפוח

על פי נתונים שמציג לראשונה תאגיד המיח-
זור "תמיר" ,תושבי חבל אילות מיחזרו במה-
לך השנה האחרונה כ 70-טון פסולת אריזות.
בין האריזות שהועברו למיחזור אפשר למצוא
שקיות פלסטיק ,קופסאות שימורים ,קרטוני
משקה וחלב ,מוצרי טיפוח ועוד ,שמיחזורם
יתרום תרומה משמעותית לאיכות הסביבה
ולחיסכון בעלות ההטמנה מצד המועצה.
קובי דר ,מנכ"ל תמיר ,בירך את תושבי חבל
אילות על הנתונים ,אך הדגיש כי "הדרך עוד
ארוכה והפוטנציאל בהפרדת האריזות הוא
עצום" .ישום חוק האריזות ברשויות המקו-
מיות מאפשר לתושבים להצטרף למהפכה
הסביבתית העולמית ולהשפיע על עתידנו
ועתיד ילדינו .ביחד נמחזר לעתיד טוב יותר".
אודי גת ,ראש מועצת חבל אילות ,הוסיף:

"אנו ,בחבל אילות הצבנו את נושא הסביבה
בסדר עדיפות גבוה ביותר ,ועל כך אנו גאים.
היינו הראשונים בארץ להציב פחים כתומים
למיון האשפה ואני שמח מאד שכמות החומר
הממוחזר בכלל ,והאריזות בפרט ,גדלים כל
שנה.
עבודה מאומצת של היחידה לאיכות סביבה
אילת – אילות בראשות אסף אדמון וקרן
ספיר ,הממונה על החינוך הסביבתי בחבל
אילות ,יחד עם מחלקת התברואה במועצה,
בניהולו של דורון אלפסי – נשאה פרי ,ומ-
ציבה אותנו בשורה הראשונה של העושים
בתחום המיחזור ,ועל כך תודה.
כדי להמשיך להתקדם ולמחזר עוד ועוד,
אנו נדרשים למאמץ חינוכי ,הסברתי ומעשי
נוסף.

הטיפ הירוק
שבועות בסימן ירוק

חג השבועות מכונה גם חג הביכורים ,חג הקציר וחג מתן-תורה ,והוא מאחד
בתוכו את שמחת העונה והטבע ,עם ההיסטוריה המקראית של קבלת התורה
במעמד הר סיני.
הידעת ש              :
ככל שרמת תנובת החלב וצריכת המזון של הפרה גבוהות יותר ,הייצור היחסי של
גז המתאן נמוך יותר ,ולכן – פרות ישראליות מניבות יותר ומזהמות פחות .שיטות
ייצור החלב בישראל "ירוקות" יותר וידידותית יותר לסביבה משיטות אחרות
בעולם ,מאחר שהן מייצרות פחות מתאן  -גז התורם להתחממות הגלובלית( .על
פי נתונים שהוצגו בכנס השנתי של ארגון החלב הבינלאומי International Dairy
 Federation - IDFבשנה שעברה).
כשאנחנו אוכלים פירות וירקות ,אנחנו שומרים על הבריאות שלנו וגם על הסביבה.
פירות וירקות טריים מגיעים אלינו בלי חומרי טעם וריח מלאכותיים ,והפסולת
שהם מייצרים – גרעינים וקליפות – היא פסולת לא מזיקה ,שניתן להפוך לדשן.
טיפים לפעילויות מים:
שבועות מוכר גם כחג המים ,וזאת מפני שהתורה נמשלה למים .בעבר היו שהאמינו
שמי שהותזו עליו מים ,לא יאונה לו רע במשך השנה .היום ,כשאנחנו מודעים
למחסור במים בישראל ,אפשר עדיין ליהנות מהמנהג ,אולם לבחור בפעילויות
בזבזניות פחות.
אם אתם גרים בקרבת חוף הים – לכו לחגוג שם ,במקום שבו יש מים בשפע
ואפשר להשפריץ באופן חופשי.
יש שפע של משחקי מים שלא כוללים זרם פתוח ,אלא מילוי חד-פעמי של כלי
גדול או מספר כלים :תחרות דיג דגים מקלקר ,מרוץ ספוגים ועוד .בתום המשחקים
אפשר לשפוך את המים לגינה ולנצל אותם להשקיה.
אם אתם בכל זאת בוחרים לקיים את המנהג עם צינור  -כוונו את זרם המים
לבינוני ולא חזק.
למרות הצבע הלבן שמזוהה עם החג ,דומה שאין חג ירוק יותר מחג השבועות:
חג של טבע ,פריחה ,מים וגידולי שדה .עם קצת יותר תשומת לב ומודעות
לסביבה ,ניתן למצוא דרכים להפוך אותו לירוק וחסכוני יותר ,במסגרת מנהגי
החג המוכרים.
הטיפים והחומר לוקטו מאתר קק"ל ,וטבע עברי.
קרן ספיר ,מחלקת חינוך סביבתי – מתנ"ס חבל אילות

"הטיפ הירוק" מוגש לכם באדיבות מחלקת חינוך סביבתי  -מתנ"ס חבל אילות

עם ישראל חי (ורטוב)

 /גל נקדימון

תושבי חבל אילות נהנים משכנים נחמדים ,הרבה שמש ,זמן מדבר שלא ממהר לשום מקום ופסיפס
אנושי מרשים .לא משנה מאיפה באנו ,כאן נרגענו קצת ,הורדנו טורים .מומלץ לכל בני-ישראל ,באשר הם
צילום :חנן רובנס

העורכת וחובב הבוץ נהנים מהשיטפון בצומת קטורה ,כי לא יודעים מה מחכה להם במעלה ההר

הסערה שפקדה אותנו בתחילת מאי ,הביאה
מראות לא שגרתיים לעונה ובכלל .מי ששהה
למעלה משעה ,כמוני ,בצומת שיזפון באותו
יום חמישי אחר הצהרים ,נקלע למופע מסוג
אחר; הקשת שצבעה את כביש  40בתוך
הגשם ,לא הייתה דווקא בשמים ולא הפגי-
נה צבעי פסטל בוהקים ,אלא צעדה בניחו-
תא בינות לרכבים הממתינים והפגינה מגוון
אנושי מרתק.
בעצם ,היה זה מזג אוויר טרופי משהו –
גשמים עזים וטמפרטורות נוחות .הפקק
הארוך והרטוב ,שהיה לו כל הפוטנציאל
להפוך למתיש ומתסכל ,הפך ל"אחוקייה"
משתרכת – מי ברכב ,מי ברגל ,שכן רבים
נואשו מלהמתין ויצאו מהרכבים ,להלך בי-
נות לטיפות ולאנשים .אני ישבתי ברכב עם
בני (שנהנה במיוחד מהחבר'ה שהתבוססו
בבוץ  -פשוטו כמשמעו  -על בגדיהם ונ-
עליהם ,כמו היו בספא מלכותי א-לה ים-
המלח) .בשלב מסוים ,שמתי לב שהצועדים
נינוחות על הכביש מהווים פסיפס ישראלי
כמעט מושלם .אמנם ,הנאתי נפגמה במקצת
לנוכח העובדה שרובם צעדו בזוגות ,ולאור
מזג האוויר היה בזה משהו מלחיץ ,עד כדי
כך שהתחלתי לחפש איפה התיבה ,אבל מהר
מאד הבנתי שזה לא משנה.
על המחזה ניצחו – או לפחות ניסו – אנשי
צבא ומשטרה ,שתפקידם העיקרי היה לנתב
את השיט באגם ולוודא שאף רכב לא משחק
אותה טיטאניק.
הראשונים לבוא היו הערסים( .זה טור על
ישראלים ,יהיו סטריאוטיפים .תתמודדו .).מן

"אח שלי אח שלו" כאלה ,בני עשרים וטיפ-
טיפה ,סיגריה ביד אחת ,טלפון מנגן ביד הש-
נייה .עצרו ליד הרכב שמולי – לא ברור אם
לענות על שאלות ,או להגיד שלום לאח אבוד.
כשהגיעו אליי ,קראתי להם ושאלתי אם הם
יודעים מה קורה מלפנים ,כלומר – חמישים
ומשהו מכוניות לפניי .האחד נשען על החלון
ופתח במורשת קרב שלא מביישת את אריק
בתעלה ,כשהשני סוחב אותו לאחור ונוזף
בקול" :אחי! אתה מעשן לה לתוך האוטו! על
הילד! מה נסגר??!!" .אח שלו מיהר להשליך
את הסיגריה וחזר לספר איך חצו את התעלה,
על רטוב.
קצת אחריהם פסע זוג בעל מראה אירופאי
מובהק ,כשעברו לידי ,שמעתי את הרוסית.
הלכו להם במטר שחזר לרדת בעוצמה ,כאילו
היו הולכים ביום אביב שטוף שמש ולא גשם.
די קרוב אליהם צעד הזוג הדתי (אמרתי לכם
– זוגות זוגות .אבל תיכף יגיעו החבר'ה),
נראו צעירים .מאד .ידה בידו ,בטח דיברו על
אלוהים ועל הקרבה הגיאוגרפית המוגזמת
שלהם לסדום ,וכמה חבל שלא זכו לאכול
שרימפס לפני שבא המבול.
בעוד אני מתענגת על המוני בית ישראל,
נשמע קול מהמושב האחורי והזכיר לי את
חובתי האימהית" :אמא ,אני גם רוצה לשבת
בבוץ!"
"בשום אופן לא!"
"אבל למה???!!!"
"כי אתה תמלא את הרכב בבוץ!"
"אבל אני רוצה!"
"אז אתה נשאר לישון בנווה חריף!"

"יש שם בוץ?"
במראת הצד ראיתי קבוצה מתקרבת מהצד
השני ,כלומר הצד המשעמם ,זה שלא קורה
בו כלום ,הצד שבו מחכים לכך שיקרה משהו
בצד השני .כנראה קבוצה מאורגנת שהייתה
בדרכה חזרה מאילת ,הורים וילדים בגילאים
שונים ,צברים חילוניים למהדרין .העפתי
בהם מבט אחד והבנתי שאני שייכת למגזר
משעמם סטריאוטיפית ,לפחות בעיני עצמי.
האדם הבא שהלך בכביש ,סיפק סצי-
נה ששמורה לקומדיות תנ"כיות (או לסרטי
אסונות ,תלוי איך מסתכלים על זה) .איש בעל
מראה ממוצע ,לא משך את תשומת ליבי ,הלך
בנחת ,נהנה מהנוף ואז זה קרה .מאחת המ-
כוניות נשמעה קריאה עליזה "נוח!" והגבר,
שכבר חלף על פניי ,שב על עקבותיו וניגש
לזה שיצא מהרכב וקפץ עליו בשמחה .טוב,
ברור שהוא שמח ,מצא את האחראי האמיתי
בשטח .נוח ,שנראה די טוב בשביל מישהו
שסיים לבנות עכשיו כלי שיט ענקי ,נעמד
לדבר עם המכר ושכח את חובתו האפוקלי-
פטית.
אחרי נוח ,בין הרכבים העומדים ,מהצד
האחר של המכונית שלי וגם מהצד הלא אחר,
בתוך השלוליות שכבר הלכו והפכו לאגמים,
על הכביש ובשוליו ,צעדו בנחת כל בני-
ישראל .אף אחד לא מיהר – לא האתיופים,
לא הרוסים ,לא הרומנים ,לא המרוקאים ,לא
הפולנים (אותם זיהיתי לפי המטאטא שהאשה
רכבה עליו) ,לא החבר'ה הממושקפים מנ-
קמת המרובעים וגם לא "אח שלי אח שלו"
בדרכם חזרה לרכב ,וכמובן שלא נוח.
הנסיעה לתל-אביב ארכה כמעט שש שעות,
במקום שלוש וחצי .כבר בכניסה לעיר שמעתי
את הרוסי צועק על האתיופי שיחזור לאפרי-
קה ואת זה עונה לו שיסתום ויחזור לוודקה
שלו .חברים של "אח שלי אח שלו" כבר דפקו
מכות למישהו שחתך אותם בכביש ,החרדים
זרקו אבנים ,כי עוד מעט שבת והחילוניים
הודיעו להם שהם מסריחים ופרזיטים.
אני לא יודעת אם היה זה המדבר שהוציא
מהאנשים את הטוב והנחמד שבהם ,או המ-
בול שהבהיר שמישהו למעלה עצבני ,אבל
שעה ורבע ברכב עומד ,בגשם שוטף ,נהניתי
ממחזה ישראלי אופייני מרנין :כולם עצרו
לעשות "סלפי" עם האגם הענקי שחסם את
הכביש .הרגשתי קצת כמו בהופעה האח-
רונה של כוורת בקיץ האחרון – פתאום כל
הישראלים יפים ,כולם נחמדים וכולם מרי-
מים טלפונים ומצלמים אירוע חשוב בתולדות
האומה.
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מהמתרחש בחבל
חורף באביב

אש ומים
הסופה של ה 8-במאי היתה עשויה להיזכר אחרת לגמרי ,חלילה.
צוות עובדים במטע סמר עסק בדילול אשכולות ,בחלקת העצים
הוותיקים של הקיבוץ .מסיבה פרוזאית (הפסקת קפה) הם ירדו מן
העץ שבתמונה ,ושניות אחדות לאחר מכן היכה בו ברק ,תוך שהוא
משמיע קול נפץ חזק .הדקל החל לעלות באש ,וחלקי עץ בוערים
נשרו סביבו ,מאיימים להצית את המטע .העובדים התיזו מים על הס-
ביבה ,אך מכיוון שלא יכלו להגיע לגובה הנדרש הזעיקו את מכבי
האש .אלה הגיעו במהירות רבה בארבע כבאיות ,מתחנת יטבתה וכן
מאילת ,והשתלטו על האש במהירות .העץ צפוי למות – וזה הנזק
היחיד באירוע המוזר והמדאיג הזה.
יניב גולן

כביש הערבה ליד קיבוץ יהל

נכון ,התחזית הודיעה על סערה מתקרבת ,אבל לזה לא
ציפינו...

בוקר ה– 8במאי לא היה אופייני לעונה ,אך עדיין לא בישר את העתיד
להתרחש; עד שעות אחר הצהרים ,כבר ניתכו מפלי מים על אדמת
הערבה ,שיטפונות נוצרו וזרמו יש מאין ,בעוצמה שלא נצפתה במ-
חוזותינו שנים רבות .מכות הגשם היו כל כך חזקות ,עד כי נוצרו
גם מקורות מים חדשים ,כמו שיטפון עז שהציף את הכביש בין יהל
וצומת קטורה וסחף עימו סלעים ,ענפים ובוץ.
בצומת עצמו שצף הנחל ,ובאופן כללי התנהג כאילו עכשיו אמצע
ינואר וסיפק לעוברים והשבים מחזה מרהיב ,ועוד לא אמרנו כלום
על הברקים שחצו את השמים וזיגזגו ,ועל גושי ברד בגודל של ביצים
קטנות ,או על חסימות הכבישים ,ערימות הסלעים במעלה הר עיט
והבריכה הענקית בצומת שיזפון ,שחסמה את התנועה לשעות רבות.
יומיים-שלושה של חורף באמצע האביב ,ואז כאילו כלום .מקווי
המים הגדולים התכווצו אט אט לשלוליות ,ועוד מעט ונעלמו כליל.
על הכבישים נותרו שברי אבנים ,וחול בשוליים הזכיר שפעם הוא היה
בוץ .הרבה בוץ.
גל נקדימון

צילום :שלי צורן

נחל קטורה
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מהמתרחש בחבל
מה זה דיסק-גולף
אל דאגה! אם אתם לא מוצאים את הפריזבי הישן בבית ,אנחנו נשמח
לספק דיסקים להשכרה ומכירה .לאחר המשחק אתם מוזמנים להש-
וות תוצאות וכשרונות מפתיעים בבית התה הסולארי שלנו ,המציע
כיבוד קל ומגוון קינוחים תוצרת בית ואת הבירה המקומית של קיבוץ
קטורה!
לסיום זכרו את הכלל החשוב מכולם – "מי שהכי נהנה מנצח!"  -כך
קבע אד הדריק ,מחלוצי הדיסק גולף.
מחכים לראותכם על המסלול!
מייק קפלין וג'וש זוקרמן

דיסק-גולף או פריזבי-גולף ,הוא ספורט חדשני ,מרגש
ומהנה ,שמתאים לאוהבי ספורט וטבע בכל הגילאים .הוא
כרוך בזריקת דיסק (או פריזבי) בדיוק רב אל מטרה קבועה
(סל) .בקיבוץ לוטן פתחו את המסלול השני בארץ לספורט
החביב הזה.

החוקים מאד פשוטים ,ודומים לגולף הקונבנציונאלי שרובנו מכירים.
המטרה היא לקלוע את הדיסק לסל בכמה שפחות זריקות .השחקן עם
מצבור הזריקות הנמוך ביותר מנצח (המסלולים בנויים לרוב מ 9-או
 18סלים) .דיסק גולף מאפשר לך משחק מחוץ לכרי הדשא הגדולים
והמלאכותיים שכולנו מכירים ,שכן מסלולי הדיסק-גולף נבנים כחלק
מהנוף הקיים ,ובכך גם מושכים אליהם חובבי טבע רבים.
המשחק עצמו פשוט מאד ללמידה ומצריך רק שני דברים :מסלול מו-
בנה ופריזבי ,או דיסק .אפשר להשתמש בפריזבי רגיל שלרובנו יש
בבית ,או בדיסקים מותאמים במיוחד למשחק .הדיסקים המותאמים
מתחלקים לשלושה סוגים :טווח ארוך ,בינוני וקצר (בשפה המקצו-
עית  .)PUTTכל סוג דיסק שונה במשקלו ,במהירותו וביציבותו .ישנם
אפילו דיסקים המותאמים לזריקה לשמאל או לימין!
בארץ ,כיום ,ישנם שני מסלולי דיסק-גולף :הראשון נפתח ב2013-
בפארק אשכול ,והשני נפתח זה עתה בקיבוץ לוטן!
"מרגישים את הטבע ,צופים אל עבר הרי אדום ורואים חברי קיבוץ,
אורחים וחברים משחקים יחד .כיף גדול לראות את זה" מספר לנו
ג'וש צוקרמן מנהל השיווק של המרכז לאקולוגיה יצירתית בקיבוץ
לוטן ,שחקן נלהב בעצמו ,שעזר לבנות ולתכנן את המסלול" .זו עוד
דרך נהדרת ליהנות מהמדבר".
מייק קפלין ,מנהל המרכז לאקולוגיה יצירתית ,מספר" :ידעתי שאנחנו
הולכים לבנות משהו מיוחד ,אבל לא תיארתי לעצמי שזה יביא איתו
כל כך הרבה הנאה לאנשים שונים מכל הגילאים .כל אחר הצהרים
כשהשמש מתחילה לשקוע וההרים משנים את צבעם ,אפשר לראות
קבוצות אנשים משחקים יחד ,זה מחזה מרהיב .אף פעם לא שיחקתי
לפני בניית המסלול ,והיום אני מכור לגמרי ,אתם חייבים לנסות בע-
צמכם!"
נתנאל אדמונדס ,שעזר גם הוא בבניית המסלול ,אומר" :החלק האהוב
עלי בפרויקט הוא שבנינו אותו בעצמנו ,מתכנון המסלול ועד רי-
תוך הסלים .בנוסף ,אנחנו זוכים לעזור לספורט המשוגע הזה לתפוס
תאוצה בארץ".
כחלק מהתיירות האקולוגית והמרכז לאקולוגיה יצירתית ,אנחנו גאים
ושמחים להזמין את תושבי חבל אילות ומבקרים אחרים להגיע ולשחק
איתנו סיבוב של דיסק -גולף .זו פעילות מושלמת למשפחות וקבוצות
חברים .החל מהחודש ולאורך כל הקיץ נקיים הדרכות בחינם ,בכל יום
חמישי ב .18:00נקודת ההתחלה של המשחק  -או בשפה המקצועית
ה  ,TEE OFF -ממוקמת אל מול חניית האקו-כיף.

החתול במגפי הקסם
ביום ראשון ,25.5 ,הגיעו ילדי החבל לאולם האזורי ,להצגה "החתול
במגפי הקסם" – פרשנות צבעונית ומסחררת של הפלמנקו הישראלי
לאגדה המוכרת .במשך כשעה ישב הקהל ,כשהוא מרותק למתרחש
על הבמה ונהנה – לא רק מהסיפור הישן והאהוב ,אלא גם ובעיקר
מהריקודים ,שהכירו לצעירים את סגנון הפלמנקו.
בתום ההצגה ,לא היה ברור מי נהנה יותר – הילדים ,או ההורים...

צילום :דני קיטרי  -פוטו ארט
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לא חינוכי

כתה במעלה שחרות

 /גל נקדימון

בתי הספר בחבל אילות מהווים מקור גאווה ונחת לתושבים ולילדיהם ,לא מעט בזכות משאבים המופנים
למערכת החינוך .הנחייה חדשה של משרד החינוך ,עשויה להרע משמעותית את תנאי הלימוד לתלמידי היסודי,
גם ובעיקר בחבל אילות
במהלך חודש מרץ נפל דבר במערכת החי-
נוך ,והחלטת בג"צ ,שנגעה לעתירה מקומית,
הפכה את הקערה על פיה ,ולא זו בלבד שד-
חתה את העתירה ,אלא שהדבר הביא לרעה
העתידה להשפיע על בתי הספר היסודיים
ממלכתיים בכל הארץ .גם בחבל אילות.
את הדרקון המיותר הזה ,העירו – שלא
באשמתם  -בעיריית הוד השרון ,שם נוכחו
לדעת כי רבה הצפיפות בבתי הספר היסודי
וביקשו לפתוח – במימון עצמי – שתי כיתות
נוספות לתלמידי כיתה א' .נעמד משרד החי-
נוך על רגליו האחוריות והודיע כי לא יקום
ולא יהיה .כיוון שכך ,פנתה העירייה בעתירה
לבית המשפט .עתירה ש – כאמור – נדחתה.
החלטת בג"צ ,שדחתה את בקשת העירייה
לאפשר פתיחת כיתה נוספת בבית הספר
היסודי ,התגלגלה לפתחו של שר החינוך,
שהחליט שהגיע הזמן לשוויוניות במער-
כת החינוך – אם חלק מהתלמידים במדינת
ישראל סובלים מצפיפות בכיתות – אז כולם
יסבלו .אין זה הוגן שמועצות אזוריות ,כמו
חבל אילות ,יפתחו – על חשבונן – כיתות נו-
ספות ויאפשרו לילדים סביבת לימודים נעי-
מה ,תורמת ומקדמת .על המועצות הסוררות
הללו לסגור את הכיתות הנוספות ולדחוס –
עד  40תלמידים בכיתה אחת ,בכיתות א'–ב'.
מכיתה ג' ,אפשר להכניס "רק"  37תלמידים
לכיתה .תודה.
הנתונים הארציים לא משאירים מקום לסימני
שאלה – בעולם המערבי  -שאנו נהנים לה-
ניח שאנחנו חלק ממנו – ישראל היא המדינה
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הסובלת מהצפיפות הגבוהה ביותר בכיתות
לימוד .אבל אל דאגה ,יש כמה מדינות שאצ-
לן צפוף אף יותר ,כמו סין וצ'ילה ,אז יש לנו
לאן לרדת .טענות משרד החינוך מתייחסות
לשני אלמנטים של המערכת – התלמידים
והמורים .בטענה התמוהה של שוויוניות,
גורס שר החינוך כי על מנת להשוות רמה ,יש
להשוות תנאים ,וכך ,במקום להשוות כלפי
מעלה ,הוא משווה כלפי מטה .כלומר ,במקום
להורות על פתיחת כיתות נוספות ,הוא מורה
על סגירת כיתות "לא תקניות".

לא עומדים בתקן
המונח "לא תקניות" יכול להטעות ולגרום
לקוראים מן השורה להניח כי מדובר בכיתות
שהמבנה שלהן אינו עומד בתקן בטיחותי,
או שהמורים שלהן אינם עומדים בדרישות
פדגוגיות רלוונטיות .למעשה ,כיתה "לא
תקנית" ,היא כיתה שאינה עומדת בתקן של
משרד החינוך ,כלומר שיש בה פחות תל-
מידים מהמותר .על פי התקן ,מותר לפתוח
כיתה נוספת ,רק במצב בו יש בכיתה אחת
למעלה מ– 40תלמידים .אצלנו ,שומו שמים,
פותחים כיתה שלישית ,אם יש למעלה מ –
 65תלמידים בשכבה ,כך שבכל מקרה ,לא
יהיו יותר –מ– 33-32תלמידים בכיתות הנמ�ו
כות .בפועל ,גם למספרים האלה לא מגיעים
בחבל אילות.
הטענה השנייה של השר נשמעת הגיונית ואף
צודקת יותר ,אבל לא בבית ספרנו .אומר שר

החינוך ,כי כיתה נוספת (מעבר לתקן) הנ-
פתחת על ידי מועצה אזורית ,דורשת מורה
נוסף ,שאינו מתוקצב על ידי המשרד ,אלא
על ידי המועצה .מורה כזה ,המועסק באופן
עצמאי על ידי הגוף המעסיק ,אינו זוכה
לאותם תנאים והטבות של שאר המורים ,מה
שיוצר חוסר הוגנות במערכת .צודק .אלא
מאי? בחבל אילות ,כל מורה המועסק על
ידי המועצה ,זוכה בדיוק לאותם התנאים של
מורה המועסק על ידי משרד החינוך ,כולל
מענק בגין העתקת מקום מגורים לאזור .כיוון
שכך ,הרי שטיעון זה אינו תקף באזורנו .בצל
ההחלטה ,כבר מתנהל קרב עיקש במסג-
רות שונות – אזוריות וארציות .שושי אורון,
מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס האזורי ,היא
גם חברה בוועדת החינוך של מרכז המועצות
האזוריות ומודיעה שהנושא המרכזי שמתכ-
וונים לטפל בו מול משרד החינוך ,בשיתוף
המרכז לשלטון מקומי ,הוא ביטול ההנחיה
הזו.
האם זו הוראה? תקנה ,או אולי חוק?
שושי" :כרגע ,זו הוראה של משרד החינוך,
שבאה בעקבות הנחייה של בג"צ ומדובר
בהוראה מחייבת ,שעלינו לבצע החל משנת
הלימודים תשע"ו .שנת הלימודים הבאה –
תשע"ה ,מיועדת להיערכות של בתי הספר
ליישום ההוראה .מלכתחילה ,העתירה של
הוד השרון ,באה בעקבות מסקנה של משרד
החינוך ,שעלתה לפני כשנתיים ,לפיה יש
לצמצם את מספר הילדים בכיתות".
על אילו כיתות מדובר?

"כרגע ,ההנחיה מתייחסת רק לבתי ספר
יסודיים ,כי בבתי ספר תיכוניים ובחטיבות
לא עובדים על פי תקן ,אלא על פי שעות.
ממילא ,בתיכון זה לא כל כך רלוונטי ,כי
מתחלקים למגמות".
מה יהיו ההשלכות של צמצום מספר הכי־
תות?
"כיתות קטנות מאפשרות יחס אישי לכל
תלמיד ,סביבה פיזית נעימה יותר ,עבודה
במתודות הוראה שונות ומגוונות המאפש-
רות למחנך לראות את התלמיד ,לזהות את
הצרכים שלו ,לזהות את החוזק ואת הנקו-
דות לחיזוק .הזמן הקריטי לתלמידים ,הוא
באמת בכיתות היסודי ,בהן יש רכישה של
מיומנויות בסיס כמו קריאה ,כתיבה וחשבון
על מנת לבסס ידע ומיומנות נדרשים .אני
חושבת ומאמינה שילד צריך לקבל את המ-
קסימום מבחינת המחנכת שלו .כל זה ניתן
למימוש ,ביתר קלות ,כשהכיתה קטנה יותר.
ברור שהגדלת הכיתות תפגע – קודם כל וב-
עיקר – בתלמידים".
נשאלת השאלה – מה ההיגיון העומד מאחו-
רי ההחלטה התמוהה הזו? הרי כל בעל שכל
ישר יכול לראות שהתוצאה תהיה פגיעה
בתלמידים בטווח המיידי ,ובטווח הארוך –
פגיעה במערכת כולה ובמדינה .לדברי שושי,
בג"צ ומשרד החינוך מנסים להתנהל בהלי-
מה לחוק השוויון .בנוסף ,ההנחיות מכוונות
לאוכלוסיות מאד מסוימות ולא לוקחות בח-
שבון מועצות אזוריות שמתנהלות באופן אחר
לגמרי ,או מועצות שרוב היישובים בתחומן
הם קיבוצים ,שלהם מערכות חינוך מצוינות
בפני עצמן – גם לא פורמאליות.
ראש המועצה ,אודי גת ,טוען שיש טעם לפגם
בהתנהלות מול המועצות האזוריות ואפי-
לו תחושה של כסת"ח" .השר הוציא הנ-
חייה" ,אומר אודי" ,אבל אנחנו קיבלנו אותה
ממנהלת המחוז במכתב ,וזו לא התנהלות
מקובלת .ככל שהדרג יורד ,זה נראה כאילו
שמישהו מבצע מדיניות מלמעלה – כזו שניתן
להילחם בה".
וההיגיון של ההנחיה?
אודי" :הכיוון הכללי של צמצום שונויות בת-

כתה ב' במעלה שחרות

חום החינוך הוא טוב ,רק שבתפיסתי צריך
לצמצם מלמטה למעלה ,ולא ההיפך .תקטין
לכולם את הכיתות!".

הנתונים הארציים לא משאירים
מקום לסימני שאלה – בעולם
המערבי  -שאנו נהנים להניח
שאנחנו חלק ממנו – ישראל היא
המדינה הסובלת מהצפיפות
הגבוהה ביותר בכיתות לימוד
שושי" :הבג"צ טוען נגד אי שוויון כפול – גם
נגד התנאים של הילדים וגם נגד התנאים של
המורים ,אבל במקום לכוון לרף הגבוה ,מכ-
וונים לרף הנמוך .זה נכון שמורה בבית-ספר
יסודי מועסק על ידי משרד החינוך ,וכשר-
שות פותחת כיתה נוספת ,היא זו שמעסיקה
את המורה הנוסף והרשויות לא תמיד מש-
למות את כל התוספות ,התגמולים ואת כל
התנאים של משרד החינוך .וזה נכון שהמצב
יוצר פערים בין המורים בתוך בתי הספר,
אבל זה פתיר .שלא לדבר על כך שהמצב
במועצה אזורית חבל אילות שונה לחלוטין".
כמה כיתות "לא תקניות" יש בבית ספרנו?
שושי" :בכל שכבה ,כל כיתה שלישית היא
בעצם אינה תקנית ,כך שמספרי התלמידים
אצלנו מאפשרים פתיחת שתי כיתות תקניות
בכל שכבה .חדרים ומבנים לכיתות הנוספות
– יש לנו ,מורים אנחנו צריכים להוסיף ולכן,
בשנה"ל תשע"ד ,המועצה מממנת שני מורים
בבית הספר היסודי".
אילו תנאים מקבלים המורים הללו?
"המועצה האזורית חבל אילות משווה את
נתוני ההעסקה בכל הפרמטרים למורים של
כיתות שאינן תקניות  -לתנאים של משרד
החינוך ,כולל הטבות ,תמריצים ,גמולים,
וותק ,קביעות .חלק מהמדיניות שלנו במק-
רים רבים היא להשתדל שברגע שמתפנה תקן
של משרד החינוך ,להכניס מורה שהועסק
ושלא היה בתקן".

לא בבית ספרנו
מתי החלה המועצה להנהיג פיצול כיתות
שלא לפי התקן?
אודי" :אנחנו קיבלנו החלטה בעניין הזה עוד
במהלך הקדנציה הראשונה שלי ,כלומר לפני
עשר עד ארבע-עשרה שנה; לא זכור לי מתי
בדיוק .זה גם היה תלוי תקציב ולא עשינו
הכל בשנה אחת .פדגוגית ,יש כאלה שטו-
ענים שההחלטה הזו היא לא כל כך נוראית,
כי משרד החינוך עושה כיתות יותר גדולות
ככיתות אם ,שמתחלקות במהלך פעילויות
ושיעורים מקצועיים ,וההחלטה של המשרד
מדברת גם על סייעות ועל כך שלוקחים יל-
דים לקבוצות למידה במהלך היום .גם את זה
עשינו בחבל אילות בתקופות מסוימות .אני
עושה מה שאנשי החינוך אומרים לי לעשות.
בנוסף ,חשוב לקחת בחשבון שכיתה קטנה
מדי זה גם לא טוב".
לשאלה  -מה יהיה אם ?..משיב אודי גת נח-
רצות "לא יהיה! זה כמובן מאד מרתיח ,אבל
נותנים לנו זמן להיערך עד ספטמבר .2015
אנחנו לא מתכוונים לבצע את ההנחיה,
בוודאי שלא השנה .הנושא נמצא בטיפול
ארצי של מרכז המועצות האזוריות ואני מניח
שההחלטה תשתנה בשנה וחצי שיש לנו".
שושי אורון לא פחות נחושה ,אבל קצת יותר
זהירה – " מה הסיכויים? לא יודעת להגיד
לך .אנחנו לא היחידים בחזית – מרבית המו-
עצות האזוריות תומכות במהלך של פנייה
למשרד החינוך .במידה ואכן נצטרך להיעתר
להוראה הזו ,אין ספק שאני רואה פגיעה
מאד גדולה באיכות ההוראה והלמידה ובי-
כולת לתת מענה מקיף ,מקצועי וראוי לכל
ילד במערכת".
גם עליזה כהן ,מנהלת בית הספר היסודי,
חרדה מהרגע בו היא תחוייב לסגור כיתות
ולצופף עשרות ילדים בחדר אחד.
אז למי זה טוב – מעט תלמידים בכיתה?
"לכולם  -בראש ובראשונה ,זה טוב לתל-
מידים ,מתאפשר יחס אישי לכל ילד ,אבל
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המשך מעמוד 7
זה גם מונע שחיקה בקרב המורים .כיתה של  40תלמידים הייתה
מזמן שוחקת את המורה .זה טוב גם להורים שרואים שלמורה יש זמן
איכות עם כל ילד ,ובאמת ,בית הספר בהחלט מהווה מקור משיכה
למתיישבים באזור".
כמה זמן אנחנו נהנים מכיתות קטנות יחסית?
"לפחות לפני עשר שנים התקבלה החלטה  -במסגרת מה שהיה פעם
מועצת בית הספר ,שכללה את ראש המועצה ,מנהל מחלקת חינוך,
מזכירי יישובים ,מנהלי בתי הספר וגורמים נוספים .כל השנים המו-
עצה גיבתה ועודדה את העניין .זכינו לקבל הרבה מאד משאבים,
שמאפשרים לנו לקדם את בית הספר – גם ברובד הפדגוגי וגם ברובד
הטיפולי".

"הבג"צ טוען נגד אי שוויון כפול – גם נגד התנאים
של הילדים וגם נגד התנאים של המורים ,אבל
במקום לכוון לרף הגבוה ,מכוונים לרף הנמוך"
(שושי אורון ,מנהלת אגף החינוך)
כמה תלמידים יש בכיתות היסודי בשנת הלימודים הנוכחית?
"הכיתות בבית הספר היסודי מונות  24 – 20תלמידים .בשנים שזה
לא היה כך ,כלומר שהיו יותר תלמידים בכיתה ,אבל במספר שאינו
מצדיק פתיחת כיתה נוספת  -תוקצבה סייעת לכיתה.
ההחלטה האזורית היא שמ –  65תלמידים בשכבה ,מפצלים לשלוש
כיתות .בפועל ,ברגע שידוע כבר שיהיו  62תלמידים בשכבה ,אני
מחפשת מורה נוסף ולא לוקחת את הסיכון שיהיו לי  65תלמידים
ולא פתחתי כיתה שלישית .בדרך כלל ,ביוני יש חוסר וודאות לגבי
מספר התלמידים בשנת הלימודים הבאה ,כי לא יודעים בדיוק מי
מגיע לאזור ומי עוזב".
כמה מורים מועסקים היום על ידי המועצה ובאילו תנאים?
עליזה מחזקת את דבריה של שושי בנושא ומפרטת" :כרגע יש שני
מחנכי כיתה המועסקים שלא בתקן משרד החינוך .התנאים שלהם
זהים לחלוטין ,כולל תמריצים ,חברות בהסתדרות המורים ,קרנות,
פנסיות וכן הלאה .תקן שמתפנה – מייד מאיישים על ידי מורים
שאינם בתקן .השנה ,למשל ,נכנסו שתי מורות שהיו מחוץ לתקן,
להיות עובדות משרד החינוך".
באתר האינטרנט של משרד' החינוך ,מופיעות ההנחיות הבאות:
מספר תלמידים בכיתה:
המספר המקסימאלי של ילדים בגן חובה הוא .35
המספר המקסימאלי של תלמידים בכיתות א'–י' הוא .40
המספר המקסימאלי של תלמידים בכיתות י"א–י"ב הוא .38
(מתוך אתר משרד החינוך – מדריכי אוח – מדריך לכיתה א').
ברוב בתי הספר בארץ ,הצפיפות בכיתות הנמוכות גבוהה מאד ומ-
שמשת מקור לתלונות של הורים ,מורים ותלמידים .לדוגמה ,בבית
הספר היסודי "אורנית" ,שביישוב אורנית ,יושבים יחד  38תלמידים
בכיתה ג' .בתל-אביב ,ב"בית הספר לטבע ,חברה וסביבה" ,מצטו-
פפים כ– 40ילדים בכל כיתה ,בכל גילאי היסודי (אבל ישנם שיעורים
בהם הכיתות מתפצלות) .בבית הספר היסודי "אוסישקין" ,גם הוא
בתל-אביב ,לומדים  38ילדים בכיתה ב' והמספרים דומים בשאר
היישובים ,שאינם נהנים מתקצוב עצמאי של המועצות המקומיות,
או האזוריות.
אצלינו ,כפי הידוע ,המצב קצת אחר:

בי"ס היסודי
א'

ב'

1 2 3

1 2 3

ג'

ד'

1 2 1 2

ה'

ו'

1 2 4 1 2 3

ס"ה
 30 30 6 22 21 23 27 26 30 29 19 19 20 21 23 21בכתות
ס"ה
66
53 59
58
66
65
בשכבה

קפיצה בחבל

 /רעות פרנס

בפעם הקודמת היינו עם רונית
פרידמן ,שמקפיצה אותנו עד ל...
לוטן להיכרות עם גבי יפרח.
גבי טוען כי גם אם ייחרב העולם,
הערבה תינצל ,בזכות לפחות 10
צדיקים שישנם פה .גבי ,מושב-
ניק ששוכר את חייו בקיבוצים
כבר שני עשורים ,לא מעוניין
בוילה צמודת קרקע ,אלא בבית
גבי יפרח
בקהילהְ ,צמוד-שכנים .ובכל הג-
דרה  -תושב ,חבר ,שכיר– הוא
מרגיש שזה בית ,ובוחר בערבה ,ובלוטן ,מכל הארץ ,כל פעם מחדש,
במסע שידוע כיצד התחיל ,ואין לדעת כיצד יסתיים.
עם השחרור מדוכיפת פלנ"ט  ,'94גבי רצה מאד ערבה ,והגיע לעבוד
באילות ,במטעים .נהנה מקיבוץ חם ומחבק ,משפחה (חילו) מאמצת
מדהימה ,חסך לחו"ל ,וכשהיה עם הכרטיס ביד – נשאל – למה אתה
טס? לא טוב לך פה? אז נשאר .המסע המשיך עם אד מקטורה – עימו
עבד בתחום הירקות ,ולאחר מכן עבר גם לשם ,ריכז את הגד"ש בק-
טורה ,והגד"ש האזורי .והמשיך במסעו המופלא לפגוש אנשים בעלי
לב ענק ,בית אמיתי.
אחרי ארבע שנים הגיע ללוטן ומאז – תריסר שנים שם ,מממש את
חלומותיו :קהילה קטנה ומיוחדת ,אקולוגית ,עם אנשים טובי לב .כר-
ווק תהה  -איך זה שהוא במקום שהוא אוהב ,עם עבודה שהוא אוהב,
וטרם פגש את בת זוגו? לשמחתו נשלחה אליו ללוטן מתנדבת יפהפיה
וחכמה– שירלי ,בוגרת משפטים שירדה להתנדב בערבה ,והגיעה גם
ללוטן .ולרווחתו ,כל חיזוריו נענו בשלום .התחתנו בלוטן ונולדו היל-
דים :אריאל בן  ,8נדב בן  ,7ונועה בת .4
בעיסוקו ,מנהל כיום את הגד"ש עבור חברת "גרין ערבה" מצופר,
בשותפות עם לוטן ונאות סמדר ,ואחראי על ניהול השדות שמייצאים
 20000טון בשנה לרוסיה ואירופה  -בעיקר פלפל ,וגם על צוותי עו�ב
דים אריתראים ותאילנדים ,שבלוטן השקיעו רבות בשיכונם.
הקשר החקלאי החל בימי ילדותו של גבי ,בשדות ההורים במושב
נועם ,בין עלי כרוב סינִ י וחסה ,וכיום הוא היחיד מבין חמישה אחים
ושתי אחיות שממשיך במורשת זו ,ויש לו עם מי לחלוק אותה כאן
בחבל ,בין חקלאים שראויים לציון על רצונם לעזור ולחלוק ידע .יש
ערבות הדדית בענף האזורי ,הבנה ולב פתוח ,ושירות טוב מהגופים
 גם כשנתקעים עם טרקטור בחצות הליל.נקודה לשיפור :התקשורת בין הישובים .צריך לצאת מהבועה ולהבין
כמה טוב יש פה .כשאנשים שפוגשים בדרך עוזרים בשעה מאוחרת,
נרתמים לטובת אירוע משפחתי ,או מגיעים בהמוניהם לשבעה של
אבא .וזה מחזק .נפל לי האסימון שאנחנו שופטים בלי להכיר ,ואז
כשמכירים  -אומרים 'איזה מזל שפגשתי את השכנים שלי ,שהיו כאן
בעצם כל הזמן'.
נקודה לשימור :פשוט להציב שלט בגבולות החבל "נא לא לגעת".
אתה רואה את המבט המאושר בעיניי המבקרים והמתנדבים ,שמוצאים
פה בית ,וחוזרים לבקר .יש פה מספיק מרחב לכל אחד לקבל את
החלטותיו ,וכל מי שגר פה  -עם השנים מסוגל לחיות עם עצמו לבד.
עוצמת המדבר.
פינת החזו:ן :שבעוד כמה שנים תהיה קהילה גדולה יותר בלוטן ,בש�י
טה הזוחלת והטובה של חבר מביא חבר ,בזמן ערבה .כל פעם קצת.
צריך ,למרות שלא רוצים לגדול מאד.
פינת הנוסטלגי:ה :כשאתה חקלאי כל החיים ,הכל נסוב סביב ה�ש
תילה ,הקטיף ,והילדים שלי  -כמוני בילדותי – רודפים אחרי אבא
שייקח אותם לשדה ,ומזהים את כל הגידולים ,המתנות הקטנות של
החיים .ואני זוכה להגשים זיכרונות ילדות עם ילדיי.
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עליה לצורך עליה

 15משפחות הגיעו בחודשיים האחרונים לחבל אילות ,אבל לא סתם משפחות .כולן באו ל"בית ראשון במולדת",
בית ראשון במדבר ,בית ראשון בחבל אילות ופרויקט בקנה מידה שכמותו לא נראה בחבל אילות יצא לדרך
תארו לעצמכם קבוצה של בעלי תפקידים
חשובים במשרדי הממשלה ובסוכנות ,כולם
חברי מפלגת "ישראל ביתנו" ,ביניהם ירון בן
עזרא ,מנכ"ל החטיבה להתיישבות של הסוכ-
נות היהודית ,עודד פורר ,מנכ"ל משרד הק-
ליטה ואביתר דותן מקיבוץ שמרת ,יושב ראש
המחלקה להתיישבות של מפלגת "ישראל
ביתנו" – שלושתם באו ושמעו את אודי גת
מדבר על החזון שלו להתיישבות בערבה ,חזון
שאחד המכשולים העיקריים בדרך להגשמ-
תו הוא המחסור בדירות מגורים" .יש מקום,
יש עבודה ,יש רצון לקלוט ,אבל אין דיור,
ומהממשלה אין מושיע" – אמר ראש המועצה
לאורחים הנכבדים .זה קרה באוגוסט .2013
אנחנו כבר רגילים לכך שעסקנים וממלאי
תפקידים רמים מבקרים במועצה ,שומעים
על הצרות ,מבטיחים כל מיני הבטחות ,שכ-
מעט כלום לא יוצא מהן ,וממשיכים בדרכם.
בסרט הזה כבר היינו לא פעם .אלא שהפעם
נוצר סרט חדש.

"יש מקום ,יש עבודה ,יש
רצון לקלוט ,אבל אין דיור,
ומהממשלה אין מושיע" –
אמר ראש המועצה לאורחים
הנכבדים .זה קרה באוגוסט 2013
עודד פורר שאל" :אם יגיעו בתים  -תהיה
קליטה?" ,וכשקיבל תשובה חיובית ,הפשי-
לו השלושה שרוולים וישבו לתכן תכנית -
איך להביא לערבה בתי מגורים בפרק הזמן
הקצר ביותר האפשרי ,זאת אומרת ,שהבתים
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האמורים צריכים להיות מוכנים למגורים
באוגוסט ,שנת .2014
כתוצאה מהמפגש הזה ,נרתמו למאמץ
משותף לא פחות משישה גופים גדולים וח-
שובים :משרד הקליטה ,משרד השיכון והבי-
נוי ,משרד החקלאות ,החטיבה להתיישבות,
הסוכנות והמועצה האזורית חבל אילות .למ-
רבית הפלא ,על אף ההבדלים הגדולים בין
שיטות העבודה השונות ,אירע נס ,ובמקום
הקקופוניה ממנה חששו כול השותפים בפ-
רויקט ,נולדה הרמוניה ורוח של שיתוף ,מה
שאיפשר עמידה בלוח הזמנים המטורף הזה.
מה הביא את השינוי? אולי רגע של חסד,
אך זהר מיכאלי ,מנכ"ל מועצת חבל אילות,
חושד שאודי ,בהצגת החזון בדרכו המיוחדת,
הצליח לסחוף את כולם ולגרום להם לראות
את הדברים דרך העיניים שלו.

בית אמיתי
מכיוון שעלה עניין קליטת קבוצות עולים
– היה צורך ,קודם כל ,לפעול מול הקיבוצים
– לברר מי מעוניין בכלל ,לוודא שאכן יש
מקום להצבת המבנים ,מקום במערכת החי-
נוך ,למצוא צוות שיעבוד מול המועצה ומול
כל הגופים האחרים המעורבים ישירות בפ-
רויקט וצוות שיעבוד מול העולים והמועצה,
וכל זה בזמן התראה אפסי.
נבחרו שלושה קיבוצים – אליפז ,קטורה
ולוטן ,ובאמת ,תוך זמן קצר הוקמו צוותים
והחלה התארגנות פנימית .על סמך מידע
שהתקבל מהסוכנות על העולים הצפויים
להגיע ,התבצעה חלוקה של המשפחות לקי-

בוצים ,כשבמקביל התקדם בקצב מהיר נושא
השיכון.
ואכן ,הבתים הגיעו בזמן ,אבל  -איך אמר
זהר? "חשכו עיני ".הבתים האלה ,שבאו מה-
מאגר הממשלתי ,דמו יותר לערמת גרוטאות
מאשר לבתי מגורים .היה קשה להאמין שמה-
עצמות היבשות האלה יצאו שכונות מגורים,
וכאן ארע הנס השני :התמנה פרוייקטור בשם
רונן משילקר ,והבחור הזה הכניס מנת פלפל
לצוותי העבודה שהיו אמורים לשפץ את הב-
תים .בנוסף ,בכל אחד מהקיבוצים הקולטים
התמנה חבר שעבד מול הפרוייקטור ועזר
כמיטב יכולתו.
ולא רק לשיפוץ יסודי של הבתים נזקקנו
 כולל החלפת כל הצנרת הפנימית העשויהמתכת שאינה עמידה למים המליחים של
הערבה; אלא גם הנחת תשתיות כמו חשמל,
מים ,ביוב ,מדרכות .כאן נכנס לפעולה
איציק בר ,מנהל מרחב דרום של המחלקה
להתיישבות ,שדחף את אנשי משרד השיכון
לעבוד בהילוך חמישי ,כולל בתחום הבעייתי
של הביורוקרטיה ,כך שראשוני הבתים היו
אכן מוכנים (באמת מוכנים ,לא ישראבלוף
מוכנים) כשהגיעו ראשוני העולים .האמת
היא ,שחלק מהבתים עדין לא היו גמורים
בזמן שהדיירים החדשים היו אמורים להגיע,
ורק שביתת עובדי משרד החוץ מנעה אי-
נעימות ,כיוון שגרמה לעיכוב הגעת העולים.
מספר זהר ,כי אחת המשפחות נחתה בחצות
והגיעה לבית בארבע לפנות בוקר ,כשהמד-
רכה לבית הושלמה רק בשבע בערב.
לקראת הגעת ראשוני העולים ,עלה הצורך
במקשר ביניהם לשאר העולם .עד אז העבו-

דה נעשתה בעיקר על ידי זהר מיכאלי ומירב
עפרוני ,אבל היה ברור שצריך מישהו שזו
תהיה העבודה שלו ,מה גם שנמצא תקציב
למשרה .פורסם מכרז ,ומבין הפונים נבחר
החבר גנאדי דבורקין מיטבתה.
עוד לפני כניסתו לתפקיד ,כבר התחילו
לעבוד הצוותים הפנים קיבוציים .הצוות מק-
טורה ,בראשות נטשה מיכלין ,פנה אל תושבי
הקיבוצים בבקשה לתרום ריהוט בסיסי ,כי
היה ברור שהעולים לא יביאו איתם במטוס
ריהוט כמו ארונות ,שולחנות וכיוצא באלו.
בסופו של דבר  -בלחצם של זהר ומירב -
התארגנה הסוכנות היהודית וביצעה רכישה
מרוכזת של כל הציוד הבסיסי לו נזקקו המ-
שפחות.

ואכן ,הבתים הגיעו בזמן ,אבל
 איך אמר זהר? "חשכו עיני".הבתים האלה ,שבאו מהמאגר
הממשלתי ,דמו יותר לערמת
גרוטאות מאשר לבתי מגורים
עם הגעת המשפחות החלו ,כמובן ,גם חבלי
קליטה .למרות ההתגייסות המדהימה ,הן
באזור הן מחוצה לו ,אי אפשר להימנע מזה
לחלוטין .חלק מהמשפחות ,לדוגמה ,היו
בטוחות שהמדבר שורץ עקרבים ונחשים,
שרק מחכים להם כדי להכיש ולעקוץ .מהר
מאד הם גילו כי השד לא כל כך נורא ,ואיש
לא ננשך או נעקץ מלבד בידי היתושים...
גם כניסת הילדים למערכות החינוך לא
תמיד עברה באופן חלק ,אבל מירב וזהר
מתארים איך המערכות האזורית והארצית
התגייסו לעזרה  -החל משפרה קירשנבאום,
מנהלת מחוז הדרום של משרד הקליטה ועד
אחרון נהגי האוטובוס ששמחו לעזור בהסעות
למרפאה ,לאולפן ולמקומות נוספים .בנוסף,
המשפחות קיבלו מהמועצה חבילה של הט-
בות והנחות – אם זה באגרת החינוך ,אם
שעות שד"ר מתי זיו הקדיש כדי לשבת עם
המשפחות ולהסביר להן מהו מה ,אם נסיעות
חינם באוטובוס קו  20למשך שנה ,מופעים
במועצה בחינם ,וכל מיני תכניות שיעברו
במשך השנה – טיולים בארץ ,סמינרים ועוד.
במקביל ,גם בבית הספר התגייסו המורים
והתלמידים למבצע קליטה של ילדי העולים.
המשפחות ,מצידן ,נענו בהבעת רצינות
משלהן .קודם כל באופן בו הם מתייחסים
ללימודי העברית  -המורה טוענת כי מעולם
לא פגשה קבוצה בעלת מוטיבציה כזו ,וב-
קרוב כבר ניתן יהיה לשוחח עימם בעברית.
ההשתלבות החברתית ,גם היא מתפתחת
באורח חיובי מאד ומשביע רצון .כך עולה
מהדיווחים של מירב מלוטן ,ניר מאליפז ונ-
טשה מקטורה.
הספינה יצאה איפה לדרך ,ולצוות יש
הרבה עבודה ,על מנת להבטיח שלא תית-
קל באיזה קרחון ,ולא חסרים כאלה שצפים
להם באוקיינוס הישראלי .לדברי זהר ,אר-
בעה מרכיבים יקבעו הצלחה או כישלון של
הניסוי הזה :עבודה מתאימה ,קהילה תומכת,
חינוך הולם לילדים ומגורים .נושא העבודה

הוא הבא בתור .עוד במהלך המשא ומתן על
קליטת הקבוצה ,סוכם כי  -במידת האפשר
 ייבחרו אנשים שיכולים להתאים למשרותהקיימות באזור .בנוסף ,הצוות ערך עבודת
מחקר על צרכי העתיד הקרוב של המפעלים
באזור ,כי הלימודים באולפן יארכו שבעה
חודשים ,והתקווה היא שאכן רוב ,או כול
חברי הקבוצה ישתלבו בעבודות מתאימות
בתחומי המועצה.

שיעורים בבירוקרטיה
את גנאדי דבורקין ,המקשר של העולים
 חבר יטבתה ,בן  ,51יליד מינסק ,מהנדסמערכות ביוב ומים במקצועו ,אחראי בטי-
חות ביטבתה בפרנסתו  -פגשתי לראשונה
בטיולים של חוג המשוטטים האזורי ,ובזכותו
החבר'ה מיטבתה תמיד היו מצוידים בכמויות
מזון משובח שהספיק לכל משתתפי הטיול,
אבל מה שעושה אותו מתאים במיוחד לתפ-
קיד שבו הוא מחזיק כיום (בחצי משרה ,אגב)
היא היכולת שלו להשתמש בידע ובקשרים
שצבר במשך השנים הרבות בהן הוא עוזר
לעולים חדשים להיקלט ולהסתדר בארץ
הקודש והבירוקרטיה .מלכתחילה הוא אינו
מוכר להם את ישראל כגן עדן עלי אדמות,
אלא מסביר להם כי אם ברצונם להצליח כאן,
אל להם להוריד את שאיפותיהם ולהתפשר
על הנמוך ,אלא שעליהם לשמור למול עי-
ניהם את המטרה ולדבוק במסלול שיוביל
אותם אליה ,גם אם המחיר ,לפחות בתחילת
הדרך ,יהיה גבוה.
אך לא די בדיבורים ,כמובן ,והוא רואה
כחלק מתפקידו להקל עליהם את המסלול
 למשל :להתקשר לאיש המתאים במש-רד הפנים ,כך שהעולים שיגיעו לסדר את
ענייניהם במשרד באילת לא יצטרכו לחכות
שעות בתור ולהיטלטל מפקיד לפקיד ,אלא
יוכנסו למשרד בו הדברים יטופלו .לבוא עם
העולים לקצב ,שם יסביר להם בעל הבית את
מהות הסחורה ,את היתרונות והחסרונות של
כל חלק ,או להרים טלפון זריז למחלקת הת-
חבורה ולדבר עם הממונים כך שהאוטובוס
יחכה בסמר עד שיביאו אליו  -מיטבתה או
גרופית  -את אחד העולים החייב להגיע
מיידית לבית חולים ,או להוציא להם כרטי-

הבתים מגיעים

סי אשראי במסלול ייחודי .כך הוא משתדל
להנמיך קצת את המשוכות במסלול שעליהם
לעבור בדרכם למימוש בית ראשון במולדת.
גנאדי היה פעיל בקהילה היהודית של מי-
נסק עד עלייתו ארצה ,עם אשתו ובנם הבכור
בשנת  .1991במהלך השנים במינסק ,נפגש
עם נציגי הסוכנות ,מהם למד על תכנית בית
ראשון במולדת ,ובעידודו עלו לארץ יהודים
דרך התכנית הזו ,עד שהגיע גם זמנו לעלות
ארצה.
המשפחה הצעירה ביקשה לעלות במסגרת
"בית ראשון" ,אך התברר להם כי הקיבוצים
כבר לא ששים לקלוט עולים חדשים ,כך שמ-
גוון האפשרויות שלהם לא היה גדול ,ובסו-
פו של דבר מצאו את עצמם בדרך ליטבתה,
ישוב שאת שמו לא הכירו ולמעשה לא ידעו
על קיום ישובים יהודיים דרומה מבאר שבע.
משפחת דבורקין נקלטה ביטבתה היטב ,וב-
שנ ת  1993התקבלו לחברות .כיום הם ח�ב
רים ותיקים והורים לארבעה ילדים ,אבל
גנאדי מעולם לא שכח מאין הגיע ,ותמיד
התפנה לעזור לעולים חדשים ,כך שהיה לו
טבעי להיכנס לריכוז הפעילות החברתית של
קבוצת "נעלה" הראשונה שהגיעה ליטבתה
ב .1995-הוא ליווה את הקבוצה המיוחדת
הזו עד תום לימודיה בבית הספר ,ואז יצא
לשנת שליחות מטעם הסוכנות היהודית.
עם חזרת המשפחה לקיבוץ ,גנאדי לקח
קצת הפסקה מפעילותו בקרב העולים ,אבל
הוא לא נשכח מלב הממונים על העולים,
ושמו עלה כאשר התחילו הדיונים עם נציגי
הסוכנות והמחלקה להתיישבות על חידוש
מבצע "בית ראשון במולדת" בערבה הדרו-
מית.
באחת מארוחות הערב בחדר האוכל של
יטבתה ,פנה זהר מיכאלי – חבר יטבתה
ומנכ"ל המועצה האזורית חבל אילות – אל
גנאדי ,ושאל אותו מדוע לא שלח קורות חיים
למכרז על ריכוז קבוצת העולים .גנאדי הופ-
תע ,אך נענה לאתגר ,וכך מצא את עצמו שוב
מעורב עד מעל לראשו בכל הכרוך בקליטת
משפחות של עולים חדשים בחבל אילות.
ההבדל בין עבודה עם קבוצה כמו נעל"ה
לעומת בית ראשון הוא עצום מבחינת הרו-
חב והעומק של הבעיות .יש הבדל ניכר בין
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המשך מעמוד 11
מציידים את הבתים

הטיפול בתושבים בקיבוצים השונים בהם
גרות המשפחות .למשל – רק בקטורה יש
רכב ייעודי להסעות מהקיבוץ למרכז האזורי
– בעיקר למרפאה ,אבל גם למקומות אח-
רים .יש קיבוצים בהם יש שלוש ארוחות ביום
בחדר האוכל ,ויש כאלה בהם חדר האוכל
אינו פעיל כל היום .לא בכל הקיבוצים יש
מרכולית זמינה .בנוסף לכל אלה ,המשפחות
צריכות ללמוד להתעסק עם מגוון המערכות
באזור ובארץ – הבנקים ,משרד הפנים ,מער-
כת החינוך .בקיצור ,אלף ואחת בעיות.
הצוות מלווה אותם בשלבי הקליטה הרבים
וגנאדי מציין לטובה את מרכזת הפרויקט
מטעם המועצה – מירב עפרוני ,שעוזרת
לצוות בכל מה שהיא מתבקשת .גם המק-
שרים מהקיבוצים עושים את מלאכתם כהל-
כה :באליפז ,למשל ,לא היו דוברי רוסית בין
החברים ,אז כושר האילתור הישראלי נכנס
לפעולה ,והמקשר הצליח לקושש דוברי רו-
סית (וגם דוברי איטלקית) מבין הורי חברים
ושנת-שרותניקים.
בעייה נוספת – ריהוט בסיסי .חלק מהמש-
פחות הגיעו ללא ציוד בסיסי לבית (ארונות
בגדים ,מיטות ,שולחנות וכסאות וכו') .המק-
שרים ניסו לשנורר ריהוט מתושבי הקיבוצים,
אבל לדעתו של גנאדי ,משרד הקליטה אמור
לספק את הריהוט הבסיסי (בין השאר ,כי
למשפחות אסור לעבוד עד גמר שלב א' של
האולפן) – למרות שהוא מדגיש שישמח לת-
רומות של ציוד ,כשהאחריות להובלה עליו.

ברוכים הבאים
לחבל אילות הגיעו  15משפחות צעירות
ממגוון ארצות  -מאוסטרליה דרך אוזבקי-
סטן ,בואכה איטליה ,בלרוס ,אוקראינה ורו-
סיה.
חלק מהבחירה במשפחות המסוימות הללו
נובע מהיות העולים בעלי מקצועות המ-
תאימים למקומות העבודה הנמצאים באזור,
כמו מורים ,סוכני מכירות ומהנדסים .הת-
קווה היא שרובם ימצאו את מקומם באזור
ואולי אפילו בקיבוצים.
בחדר האוכל של קיבוץ קטורה הצגתי את
עצמי בפני משפחת פיין – שינייד ,זאב ואריה,
וביקשתי לראיין אותם עבור "כל אלה" (הע-
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לון הפנימי של קטורה) .הילד ,אריה ,קיבל
את הרעיון בשמחה ,אבל ההורים קצת פק-
פקו" .זה לא מוקדם מידי?" נשאלתי .לדעתי
היה זה דווקא הזמן המתאים ביותר.
זאב ושינייד נפגשו בפעם הראשונה בפונה
שבהודו ,שם השתתפו בסדנאות רוחניות .הם
התיישבו לארוחת צהרים אחד ליד השנייה,
ונוצר קליק שבסופו של דבר הוביל את שי-
נייד ,נצר למשפחה אירלנדית רב דורית ,לע-
זוב את בית אביה ואת בית אימה ואת הארץ
אשר אהבה וללכת בעקבות זאב אל מלבורן
אשר באוסטרליה ,וכמה שנים מאוחר יותר
אף למשוך אותו לחזור לארץ הולדתו ,למ-
דינת ישראל (אם כבר להיות יהודים – מוטב
לגור בארץ ,היא פסקה)  .בדרך הם הספיקו
גם לעשות טיול אמיתי בהודו.

חלק מהמשפחות ,לדוגמה ,היו
בטוחות שהמדבר שורץ עקרבים
ונחשים שרק מחכים להם כדי
להכיש ולעקוץ
שינייד ,נולדה וגדלה בעיר אניס ,בחוף המ-
ערבי של אירלנד ,עיר יפהפיה היושבת על
פלגי מים .הוריה הם אירים חילוניים ,ושינייד
גדלה באווירה חופשית וללא דעות קדומות,
ובסופו של דבר בחרה ביהדות .זאב ,זה כבר
סיפור אחר לגמרי .הוא נולד וגדל בתל אביב,
וכאשר היה בן תשע הוריו חזרו בתשובה,
התחרדו והמשפחה עברה לגור בבני-ברק.
זאב למד בישיבה אך הספקות באשר לכיוונו
בחיים לא פסקו ,ובהגיעו לגיל  22הוריד את
השטריימל ופנה לכיוון הלא-חרדי .הפרידה
מההורים הייתה קשה לשני הצדדים ,והיח-
סים  -אף כי לא נותקו  -לא חזרו לתקנם
במלואם עד היום.
מרצונו הלך זאב לשרת בצבא ואז פנה
להשלים וללמוד את כל החומר שלא לימדו
בישיבה ,ואז לאוניברסיטה ,שם למד מדעי
המחשב ,ובסופו של דבר נכנס לעבוד בחברת
המחשבים "קונברג'יס" ששלחה אותו לעבוד
בסניפה אשר הוקם במלבורן ,אוסטרליה,
ומשם ,כאמור הגיע להודו ופגש את שינייד.
הם הגיעו שש פעמים לביקור בישראל ובא-
חד מביקוריהם נכנסו לבקר במוזיאון השואה
יד ושם .שינייד יצאה מזועזעת מהזוועות

בהן חזתה במוזיאון ,ובעקבות הזעזוע בשלה
אצלה ההחלטה להתגייר" .אחרי הכול ,צריך
תינוקות יהודיים" אמרה.
באוסטרליה פנו בני הזוג לקהילה הרפו-
רמית במלבורן ,וכך מצאו את עצמם במשך
שנה שלמה בהליך אינטנסיבי ,אשר בו למדה
שינייד את עיקרי הדת היהודית כפי שמפ-
רשים אותם הרפורמיים .זאב ליווה אותה
והשתתף איתה בתהליך .הגישה הליברלית
הפתוחה והשכלתנית של הרפורמיים דיברה
אליו הרבה יותר מזו של החרדים ,וכאשר
החליטו לעלות ארצה היה ברור להם שהם
רוצים לחיות ולחנך את ילדיהם בקהילה
פלורליסטית שיתופית.
ההתארגנות לעלייה לקחה כשנה ,ובמה-
לכה החליטו לעלות במסגרת "בית ראשון
במולדת" .בהגיעם ארצה נפגשו עם נציגת
הארגון ,וזו פרסה בפניהם את האפשרויות.
הם בחרו לחיות בדרום הארץ ,וקיבלו רשימה
של שלושה קיבוצים .לאחר שקראו היטב את
האתר החליטו שקטורה היא המקום בשבילם,
וכך הגיעו אלינו .לדבריהם ,היחס שקיבלו
אצלנו  -הן מצד המקשרים ,הן מצד המוס-
דות הן מצד החברים  -הוא נפלא ונותן להם
הרגשת בית מהרגע הראשון.
אז מה הלאה? זאב עובד ביחידת המח-
שב האזורית ושינייד ,שאינה דוברת עב-
רית ,לומדת באולפן ביטבתה .במקצועה
היא הומיאופטית ילדים וגם יועצת לנשים
עם בעיות פוריות – שני תחומים המעניינים
אותה .ואריה? כבר בפגישתנו הראשו-
נה הוכיח ידידותיות ,ולא נראה שיהיו לו
בעיות קליטה ,ואם הכול ילך פחות או יותר
לפי המצופה ,שינייד וזאב שוקלים ברצינות
מעבר לקליטה לקראת חברות.

אלט ובאס בבית חדש
השיחה עם משפחת יאשן מתנהלת ברוסית
ומתורגמת על ידי נטשה מיכלין ,מכיוון שה-
עברית בפיהם עדיין מוגבלת למספר מילים,
אותן למדו באולפן ביטבתה בשבוע האחרון,
אך אין ספק שבקרוב מאד יוכלו כבר לפ-
חות ללכת לחדר האוכל ולדבר בעברית ,גם
אם זו תהיה קצת מגומגמת (למרות שאצלנו
מדברים בעיקר בהיבריש) .לדעתם ,המורה
שלהם לעברית ,עושה עבודה מצוינת .לדברי
נטשה ,המקשרת שלהם מטעם הקיבוץ ,וגם
המורה עצמה ,מתרשמות מאד מרמת המוטי-
בציה הגבוהה שמפגינים חברי הקבוצה הזו.
הילדים עדיין מתביישים לדבר בעברית ,אבל
כדרכם של ילדים ,מן הסתם קצב הלימוד
שלהם יהיה מהיר בהרבה משל הוריהם.
נא להכיר :משפחת יאשן – מאשה ,דניס,
ושני הילדים – יליסיי בן השש ,דומה לאימא,
סימון בן הארבע ,בלונדיני עם עיניים כחו-
לות כמו האבא ,ותלתלים כמו אימא .הם באו
ממוסקבה לגור בישראל ,ואת תחילת ההרפ-
תקה הזו הם בחרו לעשות בקטורה.
מה הביא אותם לישראל?
אין כמובן תשובה פשוטה ,אבל די אם נאמר
שלמאשה יש כאן משפחה – סבתה גרה
בארץ כבר מאז שנות התשעים ,ואחיה גם

הוא התגורר בישראל כמה שנים .האח הזה
הוא גם שהמליץ לבני הזוג לבחור את קטורה
כיעד מועדף .בני הזוג בעצמם ביקרו בישראל
יותר מפעם אחת לפני שהחליטו לעזוב את
מולדתם ולהחליף את המדינה הגדולה בזו
הקטנה ממנה עשרות מונים ,אבל אם לסכם
את כל ההתלבטויות והמחשבות – בסופו של
דבר הם בעיקר חיפשו מקום טוב לגדל את
הילדים.
ומה חושבים הילדים?
עד כמה שהבנתי ,טוב להם אצלנו ,וממראה
עיניים אני יכול להעיד שהם נראים טוב
בעיניים מבריקות ,במכנסים קצרים ורגליים
מצולקות מההתרוצצויות בחוץ.

שינייד יצאה מזועזעת מהזוועות
בהן חזתה ב,יד ושם" ,ובעקבות
הזעזוע בשלה אצלה ההחלטה
להתגייר" .אחרי הכל ,צריך
תינוקות יהודיים" ,אמרה
אז איך החיים בקטורה?
שתי חברות קטורה ילידות ברית המועצות
לשעבר  -נטשה שהגיעה אלינו במסגרת
"בית ראשון בערבה" בסיבוב הקודם  -ורגי-
נה  -הן המקשרות של הקבוצה .נטשה מעי-
דה כי כמו שקיבלו אותם יפה בזמנו ,הצוות
הנוכחי דואג אפילו לעלות על הצוות הקו-
דם ,ולטענתה ,המשפחות בקיבוצים האחרים
מקנאות באלו שהגיעו לקטורה .מאשה ודניס
מוסיפים שרק לפני יומיים תושבי השכונה
שלהם עשו להם קבלת פנים נהדרת ,אבל מה
שהרשים אותם ביותר בקטורה הייתה המ-
קהלה של יום שישי בערב .אגב – שניהם שרו
קבוע בלהקות  -היא אלט ,והוא באס ,והם
ישמחו להמשיך בכיוון הזה.
מה עשיתם לפני העלייה?
שני בני הזוג נולדו וגדלו ברוסיה; מאשה
במוסקבה ודניס בעיר קטנה סמוכה למוס-
קבה .דניס למד באוניברסיטה הנדסת קי-
רור ,ועסק בתחום בבית מלון גדול ,אבל לפי
מאשה הוא כנראה איש בעל ידי זהב וחוש
טכני מפותח ,כך שישמח להתאים את עצמו

האולפניסטים של חבל אילות

למה שיהיה צורך .מאשה למדה תיירות ומו-
רות דרך .החלק המעניין (לי ,לפחות) בחיים
שלה – היא שהתה במשך שנה בשארם
א-שייך ,כשהיא עובדת כמדריכת צלילה
ומנהלת אדמיניסטרטיבית של קבוצות של
תיירים מרוסיה שבאו לצלול בשמורות האל-
מוגים המדהימות של דרום סיני .ראס אום
סית ,שארם א-שייך ,ראס מוחמד – כל אלה
הם שמות מוכרים לה .היה טוב ,אבל היא
אינה מתכוונת להמשיך לעבוד בתחום הזה,
לפחות כרגע.
כששאלתי  -חצי בצחוק – אם בעתיד הם
מתכוונים שילדיהם ישרתו בצבא ,התשובה
הייתה רצינית ,וחיובית .שניהם מאמינים
כי השרות בצבא צריך להיות חלק ממסלול
החיים .דניס ,בזמן לימודיו באוניברסיטה,
לקח פסק זמן על מנת לשרת בצבא הרוסי.
איך אתם רואים את עתיד הקיבוץ?
דניס :כפי שאני רואה את זה ,קיבוצים
שממשיכים להאמין ולפעול לפי האמונה יח-
זיקו מעמד לאורך זמן .מי שנוטש את הדרך
הזו – חייו כקיבוץ לא יימשכו זמן רב.

קליטה אזורית,
פרויקט לאומי
ראש המועצה אודי גת רואה חשיבות רבה
בהצלחת התכנית ,מכל הבחינות:
"לדעתי ,זהו פרויקט ענק ,גם במובן של
ההיערכות לביצוע וגם מבחינת המסר שזה
מעביר .זוהי משימת קיבוץ גלויות ראויה ,וגם
איחוד של אנרגיות חיוביות מגופים שונים,
שעזרו ברמת הפרויקט – משרד הקליטה,
שיזם ,וגם החטיבה להתיישבות של הסתדרות
הציונית ,שהפגינה גוף עם נשמה ולקחה על
עצמה את הביצוע .בנוסף ,נתרמו לפרויקט
גם הרבה כספים ממשרד החקלאות ופי-
תוח הכפר וגם ממשרד השיכון וכן המועצה
האזורית וגם הסוכנות היהודית".
מי מקדם את הנושא מטעם המועצה?
"זהר מיכאלי ,מנכ"ל המועצה ומירב עפ-
רוני הסתערו על הפרויקט בכל המרץ,
והתוצאה הייתה שבלוח זמנים קצר הוקמו
בתים ,בוצע פיתוח ,הונחו תשתיות ובוצעה

הצטיידות ובחירת ועדת המשפחות ואולפן,
ונבחר ליווי בכל קיבוץ ,כמו גם ליווי אזורי,
והנה  -חבל אילות התעשר בכחמישים תוש-
בים –  15משפחות  +ילדים ,שאנחנו מקווים
שרובם הגדול ימצא את ביתו כאן גם אחרי
השנה הזו".
יש התגייסות של אנשי החבל לטובת הפ־
רויקט?
"זה פרויקט שפותח את הבית שלנו לקה-
לים אחרים  -מגיעות חמש משפחות ליישוב,
שאינן דוברות עברית ,תוך התגייסות של
האזור כולו ,שמתבטאת בכך שמשפחות קו-
לטות ,הקיבוץ מפנה זמן ומאמץ ,יש מלווים,
קולטים את הילדים בגני הילדים ובמערכת
החינוך (והם לא יודעים עברית) .יש כאן
חייכנות ונחמדות של הקהילה ואווירה של
קליטה והושטת עזרה".
אתה רואה את הפעילות כהישג אזורי?
"בתפיסתי ,יש כאן מסר לאומי ולא רק
מקומי .יש משפחות של בית ראשון שמגיעות
למקומות אחרים ,אבל לא בהיקף כזה ,לא
בלוח זמנים כזה ולא במספרים כאלה ביחס
לאוכלוסייה המקומית .עד כמה שידוע לי ,זו
פעם ראשונה ,שפרויקט כזה מגיע עם הבתים
שלו .בפעמים קודמות ,נכנסו לבתים קיימים.
כאן ,בגלל שלא היו בתים ,היו צריכים להביא
אותם ,ולכן הפעם זה היה יותר מורכב.
אני שמח ,כראש המועצה ,שאנחנו עושים
פרויקט ברמה לאומית ,כי אין לנו הרבה
כאלה .יש לנו פרויקט נעל"ה ,והיה בעבר
פרויקט "אדום" ,אבל המרחק מהמרכז
מונע מאיתנו ,בדרך כלל ,להשתתף במשי-
מות לאומיות ,וכאן אנחנו שותפים בקליטת
עלייה שזה מפעל לאומי .הילדים שלנו לא
נחשפו עדיין למשהו כזה .הם רגילים לתרום
לקהילה המקומית ,וכאן הם רואים שיש גם
תרומה ללאום".
*בגיליון הבא – נפגוש משפחות עולים מלו-
טן ומאליפז ,נראה ונשמע איך מתקדמת הק-
ליטה שלהן ,מה החששות ,הציפיות והתקוות
לעתיד שלהן בחבל אילות.
יורם הופמן
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ציפורים בראש

אין ויכוח על כך שחבל אילות מהווה אבן שואבת לחובבי ציפורים ,או על כך שטמון פוטנציאל תיירותי בתחום.
חילוקי הדעות נוגעים בעיקר למידת ההשקעה הכדאית בפיתוח תיירות הצפרות בערבה הדרומית.
מזל שאת יאן ויסר ( )Visserכל זה לא מעניין

יאן ויסר

לאדם מן השורה ,ציפורים לא נראות כיצורים
מרתקים במיוחד.
נכון ,יש להן מקור שימושי ,נוצות שיכו-
לות להיות צבעוניות ,צלילים שיכולים להיות
מוסיקליים והן גם יודעות לעוף ,שזה תמיד
טוב; אבל הן נעדרות המתיקות של הכלב-
לבים ,הפראות של חיות הבר והתחכום של
החתולים .זו גם הייתה דעתי ,עד שהגעתי
בבוקר אחד לתחנת הטיבוע שבקיבוץ לוטן.
מאז אותו ביקור ,השכלתי ולמדתי שחבל
אילות ידוע כמעצמת-על של ציפורים בנ-
דידת האביב ,שצפרים מכל העולם משל-
מים במיטב כספם כדי לשהות באזור ,לצלם
ולתעד את האירועים האוויריים ,שמרתקים
אותם הרבה יותר מכל מטס של חיל האוויר
ביום העצמאות ,שישראל ממוקמת היטב על
מפת הצפרות העולמית ושאילת מככבת במ-
קום ה– 25ברשימת אתרי הצפרות המובילים
בעולם .והכל מתרחש כאן ,אצלנו ,מתחת
לאף .יותר נכון  -מעל לראש.
אחידות דעים קיימת – הן בקרב המשוגעים
לדבר והן בקרב אלה האמונים על התיירות
באזור ,כי אכן קיים פוטנציאל ממשי בתיירות
הצפרות ,אך מכאן ועד להסכמה גורפת
באשר למידת ההשקעה ולמימוש אותו פו-
טנציאל ,דהיינו – כמה תיירים יגיעו לכאן
בעקבות בעלי הכנף – הדרך ארוכה.

"אזור אילת והערבה הוא סוג
של מכה של הצפרות! כל
העולם מגיע על מנת לראות פה
ציפורים( ".איתי שני)
איתי שני מבאר אורה ,ניצב בצד אחד ,אוחז
במגדיר ציפורים ,ניסיון של כ– 25שנה
בתחום ותסכול עמוק .בצד השני ,יש אנ-
שים טובים לא פחות ,שמאמינים במשיכה
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התיירותית של הצפרות בחבל אילות ,אבל
מבקשים לרסן את ההתלהבות ,את ההוצאות
ואת הציפייה מהתוצאות.

מתחילים לעוף
אליעזר שמאלי ז"ל ,אותו סופר ומחנך דגול
(שעם תלמידיו נמנה גם יצחק רבין ז"ל) ,היה
המטבע הישראלי הראשון .כך מתברר מנבי-
רה באתר של מרכז טיבוע הציפורים ביש-
ראל .באמצע שנות ה  –  30של המאה הקו�ד
מת ,נסע שמאלי לגרמניה ,על מנת ללמוד את
תורת הטיבוע ובכתיבתו הקולחת והמופלאה
תיאר את חוויותיו בספר "ציפורים בישראל":
"רובם סרים שמה כתיירים וסקרנים ומטר-
תם היא צנועה מאוד :לראות את הציפורים
בהיענדן טבעות אלומיניום ובהישלחן לחו-
פשי  -להמשיך את דרכן צפונה באביב או
דרומה בסתיו .ואין דעת העובדים בתחנת
המצפה נוחה ביותר ממבקרים אלה ובי-
קוריהם ,כי רק למשא הם עליהם ויפריעום
בעבודתם .אך אדם הבא לרוסיטן ללמוד את
תורת מסעי הציפורים ומעשה הטיבוע למט-
רה מדעית  -ישמחו לקראתו ויפתחו לפניו
את הדלתות לרווחה ...כבעולם האגדה עשי-
תי את דרכי במשך שעה ,בין הכפר והמצפה
באולמנהורסט .נרגש ונדהם הייתי משפע
בעלי הכנף מסביבי".
פרופ' אוריאל ספריאל (פרופסור לאקולו-
גיה ,בעל שם עולמי .ג.נ) היה הראשון להב-
חין בתופעת הנדידה מעל הערבה הדרומית,
כששהה באזור עוד בימיו כסטודנט לתואר
שני ,עבד בחברה להגנת הטבע וסייר בא-
תרים השונים ברכב החברה דאז  -גמל .את
ממצאיו בתחום פרסם במאמר שהיווה הארה
של ממש באותם ימים וכותרתו" :תצפיות
בנדידת ציפורים באזור אילת" .מאוחר יותר,

בשלהי שנות ה –  ,60הגיעה משלחת ראשונה
של מטבעים מחו"ל ובעקבותיה "גילו" צפרים
מכל העולם את תופעת הנדידה המתרחשת
מעל אילת והערבה הדרומית ,בעיקר באביב.
כיום ,יש נציגות מכובדת של משוגעים
לדבר ,כמו איתי שני מבאר אורה ,שעבד
כרכז הצפרות של חל"ט (החברה להגנת
הטבע) באילת והערבה עד לספטמבר האחרון
ומאז הוא עצמאי.
איך הגעת לציפורים?
"בערך כשהייתי בן  13-14טיילתי באזור,
ראיתי ציפור ומישהו אמר לי שקוראים לה
רחם .הוא גם נתן לי מגדיר ציפורים ומאז
הספר הזה הוא החבר הכי טוב שלי .בתיכון,
בשדה בוקר ,פיתחתי את התחביב ומאוחר
יותר גם התחלתי לטבע .עשיתי תואר ראשון
ושני בביולוגיה ,התמקדתי בנדידת עגורים
ובין לבין ,חייתי חמש שנים במזרח אפריקה,
שם עסקתי בתחום.
ב– 2006חזרנו לארץ ואני נתבקשתי לנהל
את מרכז הצפרות בעמק החולה .אחרי ארבע
שנים ,באנו לערבה והציעו לי לנהל את תחום
הצפרות באילת והערבה .כיום ,אני מבצע
בעצם את אותה העבודה ,אבל כעצמאי  -אני
מדריך ,סוקר ומקדם את תחום הצפרות בא-
זור באמצעות שמירת טבע ,חינוך ותיירות".
איך הופכים ל"מטבע ציפורים"?
יש מה שנקרא "רישיון טיבוע" ,שדורש
הכשרה ארוכה ,לימודים ,ניסיון רב וחובת
מלווה .קיימות שלוש דרגות רישיון – מתל-
מד ,חצי עצמאי ומאסטר טיבוע .כאשר מגיע
מטבע מחו"ל ,הוא לא יכול לעבוד עצמאי ,כי
כשמטבע מגיע לארץ אחרת (כל ארץ) הוא
אוטומאטית יורד בדרגה אחת ,כי בכל מדינה
יש ציפורים אחרות (למרות שההכשרה מאד
דומה)".
למה דווקא הערבה?
"אזור אילת והערבה הוא סוג של מכה של
הצפרות! כל העולם מגיע על מנת לראות פה
ציפורים ".מודיע איתי" .עד ימי האינתיפאדה
הראשונה ,היו באילת גלי תיירות של אנשים
שהגיעו אך ורק לצפייה בציפורים .אחר כך,
מכורח הנסיבות ,ניכרה ירידה בתיירות על
כל סוגיה ,אבל בשנים האחרונות – ובעיקר
מאז שהוקם פארק הצפרות באילת – יש הת-
עוררות ומתקיים גם פסטיבל צפרות המושך
אליו רבים מהתחום.
יש פה התקבצות של ציפורים שנדירות
מאד באירופה וכשאומרים שמות של ציפו-
רים כמו סבכי מדבר ,אלימון ,סלעית מדבר,
סלעית נזירה ,שלושה מיני קטות – צפרים
מתחילים להזיע מהתרגשות".
הצפרים באו בעקבות האופוריה של ששת
הימים?
איתי" :לא בדיוק .רק בשנות ה –  70החל
להתפרסם האזור ,בעיקר בעקבות מאמרים

שהופיעו במגזינים מקצועיים בינלאומיים.
בתחילת שנות ה –  80כבר היוותה אילת אבן
שואבת למשוגעים לדבר והחלה נהנית מגלי
תיירות ,שהגיעו לעד ל –  30,000איש בשנה,
שבאו  -קודם כל  -בשביל לצפות בציפו-
רים .כל מובילי עולם הצפרות הגיעו בשנים
האלה לאזור .כיום ,אילת מופיעה במקום ה
 –  25בעולם ברשימת אתרי הצפרות המ�ו
בילים בעולם .צריך להבין ,כשאני מדבר על
הצפרות באילת ,אני מתכוון לאילת והערבה.
מסלול הנדידה של הציפורים עובר לנו ממש
מעל הראש ובעצם ,כל ציפור שעוברת מעל
אילת ,נצפית גם אצלנו".
אז איפה כל הצפרים?
"הם מגיעים לאילת ,בעיקר כי אין כאן מת-
קני אירוח מספקים ובאזור עדיין לא השכילו
למנף את הפוטנציאל התיירותי של הצפרות.
לדעתי ,המועצה לא מבינה מה היא מפסידה,
כשהיא בוחרת שלא לנצל את נדידת הציפו-
רים לקידום תיירות".
לאיתי יש ביקורת בנושא – גם כלפי המו-
עצה וגם כלפי כמה מן היישובים" :אני חושב
שזו טעות שאין התייחסות מספקת לעניין
ומדברים גם על חשש מתחרות באילת ,שזה
לא נכון .בקבוצות שמגיעות מחו"ל – הרוב
דווקא יעדיפו לישון מחוץ לאילת .יש גם
חוסר גמישות מצד היישובים המארחים,
כשזה מגיע לאירוח קבוצות שיש להן דרי-
שות ספציפיות .בלוטן ,מייק ניצן מריץ את
העניינים ,אז שם אנחנו באמת רואים פעילות.
כל עוד ברמה המועצתית ,התיירות לא דו-
חפת ומדרבנת את העניין הזה ולא משקיעה
בבניית חבילות לקבוצות ומשפחות ,פשוט
אין פה את החשיבה הזאת וזה חבל .אני
חושב שיש פה פוטנציאל עצום ,שבא לידי
ביטוי במקום שמרימים את הכפפה".

נישה לציפורים
בשיחה עם שמול ,רכז תיירות של המועצה
האזורית חבל אילות ,מצטיירת תמונה קצת
אחרת .מדבריו משתמע ,שאת איתי שני אי
אפשר להאשים בעיוות עובדות ,אולי רק
בהתלהבות יתר ,הגורמת לתיירות הצפרות
להישמע כמו מכרה זהב ,כאשר בפועל מדו-
בר ,כנראה ,בתיירות נישה בלבד.
איך נראה הקשר בחבל אילות בין התיירות
לצפרות?
"לתפיסתי ,יש לחבל מה להציע מבחינת
התוכן והחוויות התיירותיות ולא כסרח עודף
של אילת או בדרך לאילת .מתוך רצון לייצר
יתרון לגודל ,אנחנו מקיימים שיתופי פעולה
בין ערבה תיכונה וערבה דרומית .חלוקת הג-
בולות בין שתי המועצות האזוריות ,שבמקרה
עובר אצל כושי ,צומת מנוחה ,אינה רלוונ-
טית – לא לצפר ,לא לציפור וגם לא לתייר
שבא לאזור .לא מעניין אותו שהוא נכנס לר-
שות מוניציפאלית אחרת .אנחנו משלימים זה
את זה מבחינת המוצר הפיזי שניתן ללקוח
– אצלם זה צימרים מפנקים במושבים ואצלנו
דברים אחרים .כחלק משיתוף הפעולה ,חיפ-
שנו ומצאנו מספר אירועים ונושאים משות-
פים ,כאשר אחד מהם זה אירוע של צפרות".

"חלוקת הגבולות בין שתי
המועצות האזוריות ,שבמקרה
עובר אצל כושי ,צומת מנוחה,
אינה רלוונטית – לא לצפר ,לא
לציפור וגם לא לתייר שבא
לאזור" (יעקב שמול ,רכז
התיירות של המועצה)
איזו היסטוריה יש לאירוע הזה?
"אנחנו נמצאים באזור שיש בו פעמיים
בשנה נדידה – אביב וחורף ושואפים לפנות
לקהל שמחפש תוכן וחוויה .החלטנו לייצר
אירוע של סוף-שבוע של צפרות ,כאשר הפ-
נייה אינה לקהל המקצועני בתחום בהכרח,
אלא לקהל שחובב טבע ולמשפחות( .צפרים
זה בדרך כלל לא קהל של משפחות ,אלא של
בודדים).
עד עתה ,התקיים האירוע הזה – לפני ארבע
שנים  -פעמיים בשנה ,באביב ובסתיו .לאחר
מכן ירדנו לאירוע אביב בלבד והשנה כבר
לא קיימנו את האירוע .ניתן לומר שהאירוע
נכשל.
לאירועים הראשונים שקיימנו לבד -רק
חבל אילות ,בשיתוף עם מרכז צפרות אילת,
הבאנו  300-350נפש ,גם משפחות וגם
יחידים .הגורם המקצועי שליווה אותנו היה
מרכז הצפרות באילת .לאחר מכן ,פנו אלינו
מהחברה להגנת הטבע בהצעה לאירוע משו-
תף ,אבל ביקשו מאיתנו לשנות את תאריך
האירוע ,כי הוא נופל על אירוע הצפרות
הבינ"ל ,באילת .אנחנו הסכמנו ,מתוך הבנה
שבעתיד יהיו שיתופי פעולה שיתבססו על
משפחות החברות בחל"ט .לצערי ,זה לא מה
שקרה; שיתוף הפעולה לא נשא פרי ,לא עלה
יפה והאירוע לא התרומם .הם אף לא סיפ-
קו את המדריכים המקצועניים שהיו אמורים
להדריך את המסלולים .יתירה מזאת ,בסוף
השבוע של אירוע הצפרות שלנו ,התקיים
אירוע נפרד לחוג האזורי של החל"ט .זה לא
ייתכן שביום שבו מתקיים אירוע לתיירים
מבחוץ ,האזור עושה אירוע בנפרד ,ולא ברור
למה לא היה שיתוף פעולה".
אז מה באמת פוטנציאל התיירות בתחום?
"לדעתי ,צפרות היא תיירות נישה ,שראויה
להיות חלק מהאג'נדה התיירותית של האזור,
כי הוא באופן כללי מדבר על תיירות נישה
– תוכן וחוויה ולא בטן-גב .אנחנו צריכים
לספק חוויה ולצערי – נכשלנו .אין פרטנר
לזה ,לא החברה להגנת הטבע ולא רשות
הטבע והגנים .אם לדבר במספרים  -הלוואי
שאצליח להביא לאירוע כז ה  400-500מ�ש
תתפים.
צפרות היא לא חד-פעמית ,היא יכולה
להיות פרושה על כמה חודשים ,אבל כשפו-
נים למשפחות ,צריך לייצר ,בנוסף על הצ-
פייה בציפורים ,גם דברים נוספים ,כמו סרט
רלוונטי ושיחה עם היוצרים ,סדנאות רישום
וציור ,טיולים ופעילויות נוספות.
הנושא לא יכול להיות המוני ,אבל אני גם
לא מכוון להמונים .ממילא ,באזור יש פחות
מ   200 -חדרי אירוח ואי אפשר להביא א�ל

פים".
האם איתי שני צודק ואין מה לחשוש מת־
חרות עם אילת?
"בתפיסת התיירות שלי אני לא מדבר
לתיירות המקצועית .אילת לא מתחרה איתי
והאירוע הוא לא מטרה ,הוא אמצעי .משפחה
שתבוא לפה ותהנה ,תחזור לאירועים נוס-
פים ,אם היא תקבל חוויה טובה .בלוטן יוקם
פארק הצפרות מדרום-מערב לאקו-כיף ,עם
שני מקווי מים – אחד קטן ואחד של 4-5
דונם ויתקיימו בו פעילויות רבות ,גם מש-
פחתיות".
הפארק צפוי להוות מוקד משיכה לציפו־
רים ולצפרים?
"הפארק לא יגרום לציפור לנחות; היא
ממילא נוחתת .צריך להנגיש אותה לקהל,
באמצעות עמדות מסלול ,מקומות מיסתור,
סרטונים ,קישור צפרות לאקולוגיה ,ובכלל -
איחוד כוחות מבחינה נושאית ,כדי שלא רק
צפרים ירצו ויוכלו להגיע .הדיבור האקולוגי
של לוטן בהחלט עולה בקנה אחד עם התחום
ולוטן יכול להיות מרכז של צפרות".
מה לוח הזמנים המשוער לעבודות בפארק
הצפרות?
"אנחנו כבר ממש בסוף תהליך התכנון וית-
כן שבעוד שנה יתחילו להקים את הפארק.,
חלק מהעבודות מצריכות אישורים שניתן
לקבל במהירות וחלק מצריך תהליך תכ-
נוני ארוך יותר ,כמו חניון קמפינג שמצריך
אישורים שאורכים יותר זמן .מדובר בהש-
קעה של קרוב לארבעה מיליון  ,₪שמגיעים
מקק"ל ומהחברה הממשלתית לתיירות .אני
מקווה שכבר בעוד שנתיים הפארק ייפתח
לקהל.
בסך הכל ,הצפרות היא תיירות נישה ראויה
שצריכה להתקיים כאן ,אבל לצד עוגנים
תיירותיים נוספים .אנחנו צריכים לקוות שנ-
מצא את הפרטנר המתאים לקידום הפעילות
ונייצר אירועים שיתנו מענה גם לתיירים
מהתחום ,גם לחובבים וגם למשפחות שמח-
פשות חווית תוכן ייחודית".

ההולנדי (ו)המעופף
בקיבוץ לוטן מתקיימת ,כבר כמה שנים,
"סצינת צפרות" ערה ופעילה .בזמן נדידת
האביב ,אפשר להגיע מוקדם בבוקר לבריכה,
או לאקו-כיף ,לראות כיצד נאספות ציפו-
רים מהרשתות ,נשקלות ,נבדקות ,נרשמות,
מטובעות ומשוחררות לדרכן .כל זה מתנהל
בבליל השפות השגורות בפי המבקרים –
דנית ,אנגלית ,הולנדית ,יפנית – הכל תלוי
מי הגיע מתי ולכמה זמן .יש המגיעים רק
לכמה ימים ויש כאלה ,כמו יאן ויסר מהולנד,
שמגיעים לכמה חודשים.
איתי שני הכיר את יאן עוד כשעבד במרכז
הצפרות באילת ,אבל יש ביקוש רב להת-
נדבות במרכז וכשלא היה לו מקום השנה,
איתי קישר אותו ללוטן" :צריך להבין ,שיש
רשימת המתנה של מתנדבים לטיבוע באילת.
יאן התנדב שם בשנה שעברה ,התאהב במקום

המשך בעמוד 17
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המשך מעמוד 15
ובסתיו האחרון הגיע שוב.
באילת לא היה לו מקום באביב ,אז השי-
גו בלוטן תקציב אירוח בשבילו והוא מצידו
התחייב לחודשיים .יאן מטבע ברישיון ב',
הוא עובד עם הציוד שלי ואני סומך עליו
לגמרי .אני המלווה שלו ,אבל אני לא יכול
להיות כל הזמן בלוטן .דוד סכונפלד ,צפר
מלוטן ומתלמד ,מלווה אותו כחבר ומייק ניצן
אחראי על הפעילות שלו".
כילד ,יאן ויסר ( )VISSERנהג לשוטט שעות
ארוכות בשדות הסמוכים לכפר שבו התגורר
בהולנד .בטיוליו ,היה רואה ציפורים והת-
עניין לדעת מאיזה סוג הן .כשהיה כבן ,12
קיבל מגדיר קטן והחל להכיר את הסוגים
השונים .היום ,כפנסיונר ,הוא מטייל בעולם
ולפחות חודשיים בשנה מקדיש לתחביב,
שהפך לדרך חיים.
"כשהייתי ב ן 12הצטרפתי למועדון של ח�ו
בבי טבע בתחומים שונים והיינו יוצאים יחד
גם לתצפיות ציפורים ולמחנות ,גם בנושא
צפרות .בתקופת הנערות התעניינתי יותר
בבנות ופחות בציפורים ,אבל בסביבות גיל
 20הציפורים שבו לעדיפות ראשונה .מאז,
הצפרות נשארה כתחביב ,גם לאחר שהתח-
תנתי ונולדו שני בניי ,היום בני  22ו–.24
כשרק הכרתי את אשתי ,אמרתי לה שאני
צפר .זה היה חשוב ,כי מבחינתי זה אמר של-
פחות חג אחד בשנה ,אני נוסע לבד לצפרות,
לארצות שונות".
בהכשרתו יאן הוא אח סיעודי ,שעבד במ-
קצוע כמה שנים ולאחר מכן עשה הסבה
להוראה ולימד את המקצוע לאחרים .בהולנד,
יש ללמוד ארבע שנים סיעוד לתואר ראשון
בתחום .במהלך השנים הללו התמיד בתח-
ביבו וכששהה באירלנד ,לפני קרוב ל – 30
שנה ,למד יותר על התחום ,טיבע ציפורים
ומאד התלהב ומאז הוא מטבע ונוסע למקו-
מות רבים נוספים  -קזחסטן ,סין ,יוון ,מאלי,
הולנד ,אירלנד וכמובן ישראל.

למה דווקא ישראל?
"לישראל תמיד היה שם של ארץ שיש בה
מגוון של ציפורים .הייתי באילת ב – 1981-
 82כשהייתי רק צפר (מי שצופה בציפורים
ועדיין לא מטבע) ,ראיתי את הגירת האביב
וזה היה מדהים! חזרתי ב –  2013לאילת,
לשישה שבועות באביב וארבעה שבועות בס-
תיו .זה היה נוח יותר ,כי במרץ של אותה
השנה יצאתי לגמלאות .השנה אבקר גם בגיא
ורגיה ,לנדידת הסתיו.
איך אתה מתרשם מהמדינה שלנו?
"מזג אוויר נחמד מאד( ,אבל הוא פה

דוד סכונפלד חי בלוטן כבר  17שנים ,אחרי
שהספיק לגור בירושלים ,גרמניה ,ארצות
הברית ואוסטרליה .הוריו מהולנד ובבית די-
ברו את השפה ,כך בין ארבע-חמש השפות
שהוא דובר ,ישנה גם ההולנדית ,שמאפשרת
לו לנהל שיחות קולחות עם יאן.
"לפני כ– 15שנה ,כשבאתי עם הבן שלי
לבריכה בלוטן ,הרמתי את הראש למעלה וב-

דוד מחלץ ציפור מהרשת

דיוק עברו מעליי  25,000דורסים מסוג איות
צרעים .המחזה היה עוצר נשימה ובעקבותיו
התחלתי לשאול ולהתעניין ,אבל לעומק הד-
ברים נכנסתי רק לפני כחמש שנים".
מה דעתך על עתיד הצפרות בחבל אילות?
יש לנו יתרון משמעותי על פני אילת ,שמא-
רחת מדי שנה מאות צפרים מהארץ ומהעולם.
באילת יורדים מהבר ללובי ,יוצאים מהמלון
ונוהגים מחוץ לעיר כדי לצפות בציפורים.
פה ,בקיבוצים ,פותחים את דלת החדר והצי-
פורים מחוץ לחדר .זה ממש באמצע הדב-
רים .היו כאן שני דנים שאמרו שהם מעדיפים
לבוא לפה בגלל הזמינות של הציפורים .עם
זאת ,צפרים גם רוצים סטנדרטים מינימא-
ליים וצריך לשפר את רמת האירוח .בעו-
לם ידוע שבאילת יש מלונות ובחבל אילות
האירוח מוגבל".
אני עוברת עם יאן ודוד בין הרשתות הפ-
רושות מסביב לבריכה וכמעט בכל רשת נמ-
צאת ציפור שנראית די אומללה ,אבל השניים
מרגיעים אותי ואומרים שהרשת עצמה כלל
אינה פוגעת בציפור .עם זאת ,טמונות שתי
סכנות בלכידה ברשת – התייבשות וחתולים.
כדי למנוע התייבשות ,יוצאים הצפרים והמ-
טבעים לסיבוב מדי חצי-שעה עד שעה ,אבל
את החתולים קשה למנוע מלהתקרב ולא

גם נציגות לדור הצעיר יש בתחום  -אלון
סופר ,בן התשע מלוטן.
איך התחלת לעניין בציפורים?
"בשנה שעברה הלכתי הרבה לאקו-כיף
(שם התקיימה הפעילות בנדידת האביב הקו-
דמת) ומאד נהניתי .הייתי בא בשבע בבוקר,
אבל השנה אני בא בשש .קם במיוחד בעשרים
לשש ,מתארגן ויוצא".
איזו חלק יש לך בפעילות?
"אסור לי להוציא את הציפורים מהרשתות,
כי לזה צריך תעודה ,אז אני הולך עם מישהו
שבודק אם יש ציפורים ברשתות ונותנים לי
בעיקר לשחרר אותן אחרי שלוקחים את כל
הפרטים ומטבעים".
אתה כבר מזהה ציפורים?
"כן .יש לי מגדיר שאני משתמש בו באופן
קבוע וגם דוד אומר לי לפעמים שאיזו ציפור
מדובר .דוד גם מקשר ביני ובין יאן וכשהוא
לא נמצא ,אז אנחנו מדברים עם הידיים ומ-
בינים מצוין אחד את השני"
אילו ציפורים זיהית היום?
"דרור ,דוכיפת ,יונה ,סבכי טוחנים ,חרגולן".
אני :מה זה סבכי טוחנים???..
גל נקדימון
אלון סופר

"באילת יורדים מהבר ללובי,
יצאים מהמלון ונוהגים מחוץ
לעיר כדי לצפות בציפורים .פה,
בקיבוצים ,פותחים את דלת
החדר והציפורים מחוץ לחדר"
(דוד סכונפלד ,לוטן)

באוקטובר – נובמבר ובמרץ – אפריל .לא
חוכמה ...ג.נ) אבל הפתעתי מאד ,כמו כולם
מכמות הגשמים שהיו פה במהלך מרץ.
האנשים ,באופן כללי ,מאד נחמדים .אבל
בחוף ,למשל ,האנשים שונים – עושים מה
שבא להם ,משמיעים מוסיקה רועמת ,המו-
ניים ,אגואיסטים .בלוטן ובאזור כולו האנ-
שים שונים לגמרי  -יש להם גישה לטבע,
הם מכבדים את האחר ,את הטבע וכמובן את
הציפורים .פגשתי כאן הרבה מתנדבים מא-
רצות שונות ואני דובר אנגלית ,אבל נוח לי
שדוד מדבר הולנדית וזה הופך את הקשר עם
הסביבה לקל יותר".

אחת מוצאים ברשת רק נוצות .את הציפורים
מכניסים בעדינות לשקיות בד ,מביאים אותן
לתחנת הטיבוע המאולתרת שבכניסה לברי-
כה ומתחילים לבדוק.
אילו נתונים מתועדים?
דוד" :אנחנו רושמים את מין הציפור – זכר,
או נקבה ,מגיילים – בודקים את הגיל וכו-
תבים בטבלה ,מודדים ורושמים אורך כנף,
אורך זנב ,כמות שומן ומשקל .בוחרים טבעת
– נירוסטה לציפורי מים ואלומיניום לכל
השאר ,כותבים את המספר שעל הטבעת ומ-
צמידים לרגל הציפור ,שמבחינתה ,המשקל
הוא כמו משקלו של שעון יד לבני-אדם".
אחרי שני ביקורים במתחם ,אני לא יכולה
שלא לשים לב שאין שום נוכחות נשית בא-
זור .למה זה תחביב גברי?
"כי זה בעצם סוג של ציד ,אבל כזה שלא
פוגע בחיות .נכון ,לא הורגים אותן ,אבל כן
צדים".
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פרויקט החיים הטובים בחבל אילות

()3

סמר – קיבוץ קטן ומטפלים בו הרבה ,עד כדי כך שחולקה לה הכתבה לשני חלקים ,ועתה מובא בפניכם החלק השני.
מי יעזור עם דלקות האוזניים? מי ימנע את בעיות הכולסטרול? התשובות  -לפניכם

(עוד) מטפלים
בסמר
ריטה באשר ,מטפלת
בנטורופתיה
מהי נטורופתיה בשבילך?
ריפוי טבעי באמצעות שימוש בצמחים וחו-
מרים מהטבע ,תוך מתן כבוד ומקום לכוחות
הריפוי הטבעיים של הגוף .הרבה פעמים
לא נותנים מקום לריפוי של הגוף ומדכאים
את הנסיונות שלו .הדגש אצלי הוא על מני-
עה ,כשהעיקר הוא שימוש בתזונה מתאימה
באופן אישי לכל בן אדם ולאורח החיים שלו.
התשאול הראשוני עוזר לי להכיר את סגנון
החיים של האדם ואת הרגישויות שלו .לא-
בחון הקליני אני נעזרת באבחון דרך כפות
הרגליים (רפלקסולוגיה ,בשילוב טיפול כמו-
בן) ובאבחון דרך גלגל העין (אירידולוגיה).
על סמך שלושת הפרמטרים הללו אני עורכת
התאמה של תוספי תזונה ובחירה של תזונה
מתאימה ,תוך שילוב שימוש בשמנים וצמחי
מרפא ,לפי הצורך.
שני האבחונים השונים מאפשרים לי לזהות
בעיות ברבדים אחרים .בגלגל העין ,לדוגמה,
ניתן לראות יותר נטיות מולדות של הגוף,
כמו למשל נטייה לכולסטרול (אפשר לראות
את זה עוד לפני שיש באמת בעיה של כו-
לסטרול) ,נטייה למיגרנות ,נטייה לצבירת
פסולת ,לבעיות לימפטיות ועוד .זה לא תמיד
אומר שהמטופל אכן יסבול מכל הדברים
הללו ,אבל זה מצביע על חולשה של המע-
רכות.
בכף הרגל ,לעומת זאת ,ניתן לראות דברים
יותר רלוונטיים למצב הקיים ,ולטפל בהם
נקודתית ,כמו מערכת עיכול רגישה .תוך כדי
הטיפול בכף הרגל ,נתקלים ברגישויות שי-
כולות להצביע על ההקשרים לבעיה לשמה
הגיעו .כמו מישהו שמגיע עם מיגרנות ,ובכף
הרגל בכלל מתגלה שיש לו בעיה של עצי-
רויות .דרך הטיפול בעצירות ,משחררים גם
את המיגרנה .הראייה ההוליסטית פה היא
מאוד משמעותית  -לטפל באדם כאורגניזם
שלם ,כשהכל קשור להכל ולא לחלק אותו
לאיברים ומערכות כמו ברפואה הקונבנ-
ציונאלית.
חלק חשוב נוסף של הטיפול הוא הניקוי .אנ-
חנו מעמיסים על עצמנו רעלים בחיי היומיום
 גם חיצוניים וגם רגשיים .לכן ,לפני הטי-פול עצמו חשוב להתחיל מניקוי לגוף ולנפש,
אחרת יהיה קשה מאוד לטפל כי הגוף/הנפש
יהיה עמוסים מדי.
חלק מהניקויים אני מייעצת כיצד לעשות
וחלק אחר  -כמו חוקנים ,לדוגמה  -אני
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מפנה לגורמים הרלוונטים.
כמה שנים את בתחום?
 155שנה .התחלתי את העיסוק בתחום הט�י
פולי כשהלכתי ללמוד סיעוד לפני  20שנה.
למדתי שלוש שנים מתוך ארבע ,והחלטתי
לעזוב את הלימודים לפני הסיום ,כי הרגשתי
שהם לא תואמים את הנטייה הטבעית שלי
ושל מה שאני חושבת שנכון לטיפול .אפשר
לומר שפחות מצאתי את עצמי בתחום הסי-
עוד הקונבנציונאלי .במהלך ההריונות והלי-
דות שלי התחלתי להתעניין בתחום האלטר-
נטיבי .זה התחיל מדמיון מודרך ,מה שהיווה
עבורי כלי טיפולי אישי להעצמה האישית
שלי ,המשכתי עם לימודי תזונה טבעית וצ-
מחי מרפא ,רפלקסולוגיה ,ארומתרפיה ,נגי-
עות של רייקי ,הילינג ועוצמת הרכות.
מה גרם לך להתחבר דווקא לתחום התזונה?
הגעתי לתחום בעיקר בגלל הרגישות הג-
בוהה שלי למזון ובעקבות ההרגשה הרעה
שליוותה אותי במשך המון שנים ,עד שגיליתי
את ההשפעה הגדולה שיש לתזונה המותאמת
אישית ,על הבריאות .בנוסף לזה ,גם הבנתי
את הכוח שיש לכל בן אדם להיות המרפא
של עצמו ואת האחריות שהוא צריך לקחת
בתהליך הזה .כל השיטות האחרות הם כלים
נוספים שאספתי כדי לחבר את הכל ולקבל
את התמונה השלמה ,כשהבסיס הוא התזונה.
באופן אישי ,אני לא צמחונית או טבעונית,
למרות שהנטייה הטבעית שלי היא כן בכיוון
הטבעונות ,אבל בשלב זה של חיי אני לא
יכולה ללכת עם זה עד הסוף.
מי יכול להיעזר בהתאמת תזונה?
באופן כללי ,מאוד קשה לרוב האנשים לש-
נות את הצלחת שלהם ולהפנים שהרבה מה-
בריאות האישית נמצא בידיים שלהם .חינכו
אותנו להאמין שמישהו אחר יודע מה טוב
לנו ,אז אנשים שלא מוכנים שיגעו להם בצ-
לחת  -אין להם מה לחפש אצלי .מעבר לזה,
לכל בן אדם אפשר לעזור עם התאמת תזונה,
בין אם זה לאורח חיים מסוים ,או למצבים
מסוימים בחיים .עכשיו אתה סובל מהבטן?
רוצה לנקות? לרדת במשקל בצורה מסוימת?
יותר חשוב לי שהתזונה תהיה תומכת בגוף.
לפעמים אני גם מסתמכת על סוג דם ,אבל
זה לא חד משמעי ,כי אין תפריט אחד שמ-
תאים לכולם .יש תקופות מסוימות ומצבים
מסויימים שאצל אותו בן אדם התפריט מש-
תנה .רוב המידע שאני מקבלת הוא דרך הת-
שאול והניסוי .לכן זה הכרחי שהמטופל יהיה
קשוב לעצמו ומוכן לשינוי.
איך מתבצע הטיפול?
בדרך כלל ההעדפה שלי היא לערוך שלו-
שה מפגשים רצופים ,כשהמפגש הראשון
כולל שיחה ,תשאול והיכרות .אחרי זה אני
מתאימה לבן אדם תפריט ותכנית טיפול
בהתאם לבעיות ולרצונות שלו ,ולאחר מכן

יש עוד שני מפגשי מעקב והמשך טיפול לפי
הצורך ,כמו סדרה של עשרה מפגשי רפלק-
סולוגיה ,לדוגמה.

הראייה ההוליסטית פה היא
מאוד משמעותית  -לטפל
באדם כאורגניזם שלם ,כשהכל
קשור להכל ולא לחלק אותו
לאיברים ומערכות כמו ברפואה
הקונבנציונאלית (ריטה באשר,
נטורופתית)
את משלבת בטיפול עוד טכניקות שלמ־
דת?
הרבה פעמים אני משלבת ארומתרפיה ,בעי-
קר אם זה טיפול גופני כמו ברפלקסולוגיה,
להמרצה או להרגעה .אני עושה שימוש בה-
רבה צמחי מרפא ותוספי תזונה .אני מאוד
אוהבת לשלב את עוצמת הרכות (שיטה של
נענועי הגוף בקצב מסוים ,שעוזרים לו לחזור
לזרימה פתוחה ,ללא חסימות) .בתוך הטיפו-
לים אני יכולה לשלב הילינג ,או דמיון מוד-
רך ,ובעיקר מתאימה את הטכניקות לפי מה
שאני מוצאת לנכון לאותו מטופל.
יש אוכלוסיה שאת עובדת איתה יותר?
הנישה שלי היא יותר לכיוון ילדים ונוער.
אני עובדת הרבה עם קבוצות הנוער בקי-
בוץ ,והרכבתי עבורם סדנאות לבישול טבעי
תוך כדי שיחות .אני לא מאמינה בהרצאות
בגיל הזה .זה עלה מתוך צורך מסוים שלהם,
תוך כדי התעניינות בנושא .יש כל כך הרבה
אינפורמציה שגויה בפרסום ובתקשורת ,אז
היה לי חשוב שהם לפחות יקבלו את האינ-
פורמציה הנכונה ושנדבר על זה .זה גיל בו
הם מאוד מתעסקים עם דימוי הגוף שלהם,
מה אומרים אחרים ואיך אני משתלב בחברה.
רמת המודעות של הילדים והנוער בסמר היא
גבוהה יחסית ,והרבה בגלל שהם חשופים
לזה דרך המטבח .האוריינטציה של המטבח
פה היא יותר לכיוון הטבעי והאורגני מהרבה
גידולים שלנו ,אז יש להם שאלות בנושא.
איך מגיעים אליך?
מתאמים מראש בטלפון
כמה עולים הטיפולים וכמה טיפולים
צריך?
טיפול בודד  200 -ש"ח לייעוץ והתאמת
תפריט בלבד.
סדרה של שלושה טיפולים רצופים 500 -
ש"ח.
חוויה אישית של הכותבת:
אם יש משהו שאפשר להגיד על ריטה ,זה
שהיא ממוקדת מטרה .היא חדה ועניינית
ויחד עם זאת קשובה ומכילה ,ואם יש תחום
שהיא אכן שוחה בו ,הוא תזונה נכונה .בניגוד

לתזונאים רבים ,היא אינה פוטרת את עצמה
בהתאמה כללית ושטחית ,אלא מתמידה
בחפירה עמוקה ושיטתית לכיוון ההתאמה
האישית והנכונה ביותר עבורך .את האבחון
בכף הרגל היא עושה בזריזות חדת עין ,וכבר
בדקות הראשונות היא הצליחה למצוא אצלי
סיבה נסתרת לבעיה שמטרדיה אותי כבר זמן
רב ולהפנות אותי לבדיקות הממוקדות .על
הדרך ,גם הרווחתי טיפול רפלקסולוגי שה-
צליח לפתוח במעט את החסימה שהייתה שם
ולזכות בכמה נענועים של עוצמת הרכות,
שהחזירו אותי באחת לנקודת השקט שבמ-
עמקים.

ציפי זינתי ,מטפלת
ברפלקסולוגיה
מהי רפלקסולוגיה עבורך?
קרש ההצלה שלי בהתמודדות עם המחלות
והבעיות של הילדים שלי ושל ילדים אחרים.
הרפלקסולוגיה היא טכניקת לחיצות בכף
הרגל ,המציגה מפה של כל האזורים בגוף .על
פי הרגישות ברגל והתגובה של המטופל ,אני
מבינה שאני צריכה לטפל שם ,למרות שתמיד
נעשה טיפול מקיף יותר מההתמקדות בנקו-
דה הכואבת.
כמה שנים את בתחום?
 15שנה .למדתי במכללה באילת ואת קורס
האנטומיה-פיזיולוגיה עשיתי בבית חולים
"יוספטל" .אחרי הלימודים הצטרפתי לזה-
בה ניסים ,בהקמת החנות "שומשום" ,חנות
הטבע של הקיבוץ.

בשביל טיפול טוב צריך לפחות
סידרה של עשרה מפגשים.
לילדים אין הסבלנות הדרושה,
כי כשהם מרגישים טוב  -כבר
לא בא להם לבוא( ...ציפי זינתי,
רפלקסולוגית)
למה בחרת דווקא את התחום הזה?
גיליתי את התחום דרך טיפולים שעברתי
בעצמי אצל מרשה ,ועם לידת הילד הרא-
שון שלי החלטתי שאני הולכת ללמוד את
זה ,יותר בשביל המשפחה שלי .מלכתחילה
ידעתי שאני רוצה להתמקד בטיפול בילדים.
ראיתי שילדים מגיבים לזה מאוד מהר ובעו-
צמה .עכשיו אני רוצה ללכת ללמוד אבחון
של האוזן  -דרך הסתכלות בתעלת האוזן
אפשר לאבחן כמו בגלגל העין.
למי מתאים הטיפול הרפלקסולוגי?
בעקרון  -לכולם .בדלקות אוזניים זה עובד
נפלא .כבר אחרי טיפול אחד אפשר להרגיש
את ההקלה ,אבל בדלקת ממש צריך כמה
טיפולים ,כדי לנקות את האוזן לחלוטין .זה
מתאים במיוחד לכאלה שסובלים מדלקות
אוזניות כרוניות ,נוזלים באוזניים וגם לדל-
קות גרון.
את משלבת את הטיפול עם עוד טכניקות?
לא.
יש לך נישה?

אני עובדת בעיקר עם ילדים בקיבוץ .אפשר
להתחיל כבר בתינוקות בגיל חצי שנה ,כי
זה הגיל שבו מתחילות בעיות עם אוזניים,
שיניים וכו' ואפשר מאוד לעזור .אם ההורים
מבקשים ,אני מטפלת גם בהם.
איך מגיעים אליך?
הילדים באים אלי לטיפול בבית .דווקא בגלל
שהם ילדים ,אני מעדיפה שהטיפול לא יתב-
צע במסגרת מלחיצה של חדר סגור .אנחנו
יושבים בסלון עם מוסיקה והמשחקים של
הילדים שלי ,והם הרבה יותר משוחררים .יש
ילדים שכבר לא רוצים לשבת על אמא בזמן
הטיפול אז  -או שהם שוכבים על הספה,
יושבים על אמא ,או יושבים עלי.
בדרך כלל זה נעשה בשעות שהילדים שלי לא
נמצאים בבית ,או שאני הולכת אליהם הבי-
תה .באנשים שמגיעים מבחוץ ,אני מטפלת
באחד מחדרי הטיפולים של הקיבוץ.
ניתן לתאם מראש בטלפון.
כמה עולים הטיפולים וכמה טיפולים
צריך?
טיפול לילד  80 -ש"ח.
אורך הטיפול לילד הוא בין  20דקות לחצי
שעה ,תלוי כמה הילד מאפשר שיטפלו בו.
לרוב ,הם משתפים פעולה ונהנים מזה.
בדרך כלל ,טיפול אחד לא מספיק.
בשביל טיפול טוב צריך לפחות סידרה של
עשרה מפגשים .לילדים אין הסבלנות הדרו-
שה ,כי כשהם מרגישים טוב-כבר לא בא להם
לבוא ,אבל אני משתדלת להקפיד לפחות על
שישה  -שבעה מפגשים לילד שמתחיל אצלי.
לדלקות אוזניים צריך לפחות חמישה -
שישה טיפולים
חוויה אישית של הכותבת:
ציפי מתוקה ,אמהית ,נטולת מניירות ובעלת
חיוך שובב שמסגיר את הזיקה שלה לילדים.
לא זכיתי ליהנות ממגע ידיה ,כי היא סובלת
מדלקת במפרק הבוהן ,מה שמחזק אצלה עוד
יותר את העובדה שעדיף לה להישאר לעבוד
עם ילדים כי "אצלם לא צריך ללחוץ חזק".

מרשה רדנוביץ ,מטפלת
בהומיאופתיה קלאסית
וברפלקסולוגיה

מהי הומיאופתיה קלאסית?
על הנושא של "ריפוי דומה בדומה" ,דיברו
כבר הפילוסופים העתיקים ,אבל רק לפני
 250שנה נעשו ניסיונות אמיתיים על ידי
דוקטור סמואל האנמן ,רופא קונבנציונאלי
בגרמניה ,שהוכיח את אמיתות ההנחה ,שרי-
פוי בשיטה הזו מחזק את כוח החיות .הטיפול
ההומיאופתי מביא את האדם לאיזון ורמת
בריאות גבוהה ,כאשר סטנדרט הבריאות
ההומיאופתי הוא מישהו ששמח עם מה שיש
לו ואינו רוצה את מה שאינו יכול להשיג.
אני מאוד מעריכה את כל שיטות הטיפול
המשלים ומאוד מודעת לעובדה שלא לכל
בני האדם יש שיטה אחת ,ולכל אחד מתאים
משהו אחר.
למדתי פיזיותרפיה ורפלקסולוגיה ,וזה קיים
בי וגם עולה בכל קשר שלי עם בני אדם ,אבל
הייחוד של ההומיאופתיה הוא שהיא מטפ-
לת במקור ,בסיבה שבגללה פרצה הבעיה,
בניגוד לשיטות אחרות שמטפלות בתוצאה
 בסימפטום.כמה שנים את בתחום?
סיימתי לימודי פיזיותרפיה לפני  30שנה
ומיד התחלתי לעבוד במכון פיזיותרפיה ,שם
התוודעתי לשיטת הרפלקסולוגיה בה השת-
משה מנהלת המכון .בזכות ההיכרות שלי עם
הרפלקסולוגיה ,נכנסתי לתחום הרפואה המ-
שלימה .במשך השנים התעוררה בעיה אצל
אחד הילדים והתנסיתי גם בהומאפתיה .למ-
רות שזה לא פתר מיד את הבעיה ,אהבתי את
הרעיון שמאחורי השיטה ,ואחרי כמה שנים
החלטתי לצאת ללמוד את התחום ,והיום אני
מטפלת בהומיאופתיה כבר  16שנים .למדתי
בבית הספר הישראלי להומאופתיה בהנהלתו
של ד"ר חיים רוזנטל ,ואני ממשיכה להשת-
לם בלימודי המשך עם מרצים ומורים מכל
העולם .הומיאופתיה זה תחום אינסופי בכל
ההבנות והידע של היקום.
מה משך אותך ברעיון ההומיאופתי?
כשראיתי שזה עזר לבן שלי ,בייחוד בטווח
הארוך ,הבנתי את הרעיון שמאחורי איזון
הנפש .הבנתי מה זה אומר להגיע לאיזון פני-
מי ,מתוך מחשבה שכמה שאתה יותר מאוזן
מבפנים  -אתה יותר בריא בחוץ .בהסתכלות
שלי ,אם אדם הולך ברחוב ונופל עליו עציץ
מקומה שלישית ,זה לא היה קורה לו אם הוא
היה מאוזן עם עצמו ,כי הוא מראש לא היה
בוחר ללכת שם .ברור שאם היית יוצא עירום
במינוס  50מעלות סביר להניח שהיית חולה,
אבל מצד שני ,אם אתה בכל זאת תופס וירוס
אקראי ,רוב הסיכויים שתצא מזה הרבה יותר
מהר ,או שלא תתפוס אותו בכלל אם אתה
מאוזן עם עצמך .כמובן שזה מותנה בתזונה
טובה ואורח חיים בריא ,שכולל פעילות גופ-
נית והורדת מתחים.
רוב האנשים לא מספיק מספרים לעצמם על
המזל הגדול שנפל בחלקם  -החיים עצמם.
להגיד תודה על מה שיש לנו ,לשמוח עם כל
מה שניתן לנו כאן ועכשיו ,כי אם לא נהיה
שמחים עם זה ,גם לא נהיה בריאים .זו גישה
שצריך להטמיע גם בילדים שלנו  -שיפתחו
את הלב ויתנו ויהיו פתוחים לקבל בחזרה ,כי

המשך בעמוד 21
קצה המדבר | גיליון מס19 1.6.14 | 161 .

עוצרים בתחנה

 /גילעד עובדיה

זוג או פרד

גילעד עובדיה נוגע (בעדינות) באחד הנושאים הרגישים והחשובים בחיינו ,מעלה שאלות ומזמין אותנו
למצוא תשובות
הניסיון לדון בשאלות של טיפול זוגי מעל גבי
העיתון ,כמוהו ככניסה לשדה מוקשים .כמו
בזוגיות ,כך גם בכתיבה על הנושא  -קל לה-
גיע לאי הסכמות .כשזוג פונה לטיפול ,השא-
לה המרכזית היא  -האם הם מעוניינים לחיות
ביחד? האומנם הם רוצים לעבוד כדי לשפר
את הזוגיות שלהם ,את החיים האישיים בתוך
המשפחה וההורות לצד ההקשר התעסוקתי?

זוגיות הינה יחידת העבודה ,או
המערכת השיתופית הבסיסית
ביותר .ככזו יש לה מטרות ,חזון
ומשאבים במושקעים בתוכה
יש תמימות בשאלה כזו כשזוג נתון במשבר,
אולם על פי רוב זוגות יודעים לאן הם רוצים
להגיע .בדיקת המוטיבציה המשותפת לשי-
נוי היא מרכזית ומהותית ,ובלעדיה הסיכוי
להגיע לשינוי הוא קטן .לעומת זאת ,יש זו-
גות הזקוקים לסיוע כדי להיפרד ,להבין את

הסיבות המביאות אותם לשם ולתכנן פרידה
מיטיבה ככל הניתן ,כזו שתשאיר פחות צל-
קות להם ולילדיהם.
כולנו זקוקים למזל ,וגם בזוגיות טובה יש
קורטוב של סיעתא דישמיא .פעם היה שי-
דוך ,היום יש  jdateועוד כמה המצאות של
הרשת ,שמסייעות למצוא בן או בת זוג ,עם
קווים משותפים .מניסיון ,מצאתי שלא מעט
אנשים מצאו אהבה כלבבם בדרך הזו ואף
שיש מי שעדיין מתביישים בכך ,זוהי דרך
מצוינת להכיר בני זוג פוטנציאלים .זוגיות
הינה יחידת העבודה ,או המערכת השיתו-
פית הבסיסית ביותר .ככזו יש לה מטרות,
חזון ומשאבים המושקעים בתוכה .הלחצים
המופעלים על המערכת הזוגית רבים ביותר:
יש זוגות המתמודדים עם אתגרים גדולים
לתקופות מוגבלות ולעתים לכל חייהם ,כמו
תינוק דרשני ,ילד עם צרכים מיוחדים ,משבר
כלכלי ,אובדן במשפחה המורחבת .כל אלה,
הינם גורמי לחץ שאין עליהם שליטה .היכו-
לת של זוגיות לתמרן מול מערכות הלחצים

בהן הזוגיות נתונה ,מושפעת מכוחות פני-
מיים לעומת לחצים חיצוניים.
השאלה שעולה כמעט מיד לאחר החלטה על
טיפול היא  -האם ניתן "לרפא את המחלה",
שכל כך כואבת ומתסכלת .אף אחד מהנוכ-
חים בחדר אינו יודע את התשובה .השאלה
מבחינתי היא  -האם כל אחד מבני הזוג בשל
לרעיון שעליו לרצות לרפא את עצמו ולאו
דווקא להמשיך ולצפות שבן הזוג ישתנה.
אצל זוגות רבים ,כל בעיה מתסכלת מוש-
לכת פנימה ,כאשר ציפיות בלתי מציאותיות,
המונעות על ידי צרכים לא מסופקים ,נכזבות
שוב ושוב .החומרים הרעילים המושלכים
פנימה לצד התסכולים מצרכים לא מסופקים,
מעוררים זעם וכעסים ,המובילים לחילופי
האשמות חסרי סוף.
באופן אישי אני מאמין  -בעקבות כותבים
כמו הרוויל הנדריקס ודיויד שדוק ,שספריהם
תורגמו לעברית  -שזוגיות יכולה להיות לא
רק זירה לפציעות ,אלא גם הזדמנות לריפוי
פצעים אצל כל אחד מבני הזוג.

13-15/7

חוקילוהט!
מ
קורס ץ למחו
חו ל

 3ימי מחול אינטנסיביים
עם מיטב המורים בארץ!
היפ-הופ | ג'אז | ג'אז לירי | מחול מודרני
בלט קלאסי | ריקודים לטיניים | מחול מזרחי
סדנת איפור לבמה | אקרובטיקה
ניהול אמנותי :ענת מנור (מורגן)
הקורס מיועד לכיתות ד׳ ומעלה (בחלוקה לקבוצות)
הקורס יתקיים באולם הספורט האיזורי בין השעות 09:15-14:00
עלות ₪400 :למשתתף
תאריך אחרון להרשמה3.7 :

לפרטים ולהרשמה054-9799126 :
אפרת אמיתי  -רכזת חוגי מתנ״ס

*קיום הקורס מותנה במס' המשתתפים .ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכני הקורס.
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המשך מעמוד 19
החיים זה פלא אחד גדול.
למי מתאים הטיפול ההומאופתי?
לכולם! בכל מצב יכולים  -באמצעות ההומיאופתיה  -להקל ,לעזור ולהבריא .גם לבעלי
חיים :בקיבוץ לוטן החליטו לנסות לעבוד עם טיפולי הומיאופתיה ברפת וההצלחות היו
מעל כל הציפיות .לקחתי חלק בניסוי הזה  -טיפלנו בדלקת עטינים המונית אצל המ-
בכירות וזה עזר לכולן .בזכות ההצלחה ברפת של לוטן ,עכשיו גם ברפת בסמר נעזרים
בתרופות הומיאופתיות .את עבודת הגמר שלי עשיתי על הטיפול בעגלים ברפת שלנו.
איך מתבצע הטיפול ההומאופתי?
הפגישה הראשונה היא פגישת אבחון של שעה וחצי לפחות עם המטופל ,ועדיף גם עם
אנשים שקרובים לו ,שיכולים לספר מה הם רואים .מתוך השיחה אני מנסה להבין את
העיקר ,ומוצאת לו את התרופה ההומאופתית שמתאימה לו ברמה ההוליסטית  -פיסית
ונפשית .התרופה ההומאופתית עשויה מכל מיני חומרים מהטבע ,והיא נעשית על ידי
דילול החומר עד לרמה כה גבוהה ,שלא נשאר בו זכר לחומר עצמו ,אלא רק לאנרגיה
שלו ,משמע  -החומר בצורתו הרוחנית .הריפוי ההומיאופתי הוא תהליך ולעתים  -לפני
הבראה ,רואים החמרה של התלונות .הומאופת מנוסה יכול להבין אם התלונות קשורות
לתהליך ההבראה ,או שאלו סימפטומים חדשים שצצו .הפגישה הראשונה מכסה שלושה
חודשי טיפול ,במהלכם אני זמינה  .24/7הגעתי לזה מתוך הלמידה שאנשים מצפים
לנס מיידי ,ולכן אני מציעה את הליווי הארוך ,כדי לאפשר להם את הסבלנות לתהליך
ההבראה.

בקיבוץ לוטן החליטו לנסות לעבוד עם טיפולי הומיאופתיה
ברפת ,וההצלחות היו מעל כל הציפיות (מרשה רדנוביץ,
הומיאופטית ורפלקסולוגית)
בתום שלשת החודשים  -או שהבן אדם מרגיש הרבה יותר טוב ורוצה להמשיך בטיפול,
או שזה לא עזר בכלל ,ולפי זה מחליטים על המשך הקשר.
בנוסף ,אני מעבירה קורסים בעזרה ראשונה הומאופתית ושיעורים לליווי ללידה.
אחת הסיבות שאני מעדיפה לעבוד בהומיאופתיה היא שבסופו של דבר זה טיפול יותר
זול משיטות טיפול אחרות שאני מכירה .בעוד שבשיטות אחרות משלמים לפי רצף שבו-
עי של טיפולים ,בהומיאופתיה הפגישות הן כל כמה חודשים ,והרמדי עצמה היא מאוד
זולה ,מספיקה לזמן רב ונשמרת לאורך שנים.
את משלבת את הטיפול ההומיאופתי עם עוד טכניקות?
במשך השנים למדתי ביו-אנרגיה ,תטא-הילינג וכמובן פיזיותרפיה ורפלקסולוגיה ,וזה
משתלב בתוך הטיפולים ,לפי הצורך.
יש לך תחום התמחות?
אני אוהבת את העזרה הראשונה .בגלל שבסמר אין עכשיו אחות ,הרבה אנשים מגיעים
אלי לעזרה ראשונה ונעזרים בהומיאופתיה .כמו במצבים של עקיצות ,חבלות ,פציעות,
שפעות ,דלקות ועוד.
התחום שהכי משמח אותי ,אם אני מצליחה לעזור בו ,הוא התחום הנפשי .אם הצלחתי
לעזור לבן אדם להיות יותר שמח עם עצמו ועם חייו אחרי הטיפול ההומיאופתי ,עשיתי
את שלי!
איך מגיעים אליך?
מפה לאוזן ומהמרפאה האזורית ביטבתה.
כמה עולים הטיפולים וכמה טיפולים צריך?
הטיפול הראשוני עולה  700ש"ח והוא כולל שלושה חודשים של ליווי .כשאנשים פונים
במצב אקוטי ,כמו זיהום מעקיצת עכביש ,פציעה או מצב אחר ,אני מציעה טיפול לחודש
בלבד ,שעולה  300ש"ח.
חוויה אישית של הכותבת:
חדר הטיפולים הפרטי של מרשה ,שבסמוך לביתה ,הוא אחד מחדרי הטיפולים הכי ידידו-
תיים שראיתי ,הן למטופלים שבאים לרפלקסולוגיה והן לנעזרים ברפואה ההומאופתית.
החדר חבוי בצל ענפי עצים עבותים ומלא במשחקי ילדים ונוף קסום מהחלון ,דרכו
נכנסת בריזה נעימה .הארון הגדול והמלא עד אפס מקום בתרופות הומיאופתיות ,משרה
אווירת בטחון שתמיד יש מענה לבעיה לא צפויה  -החל מילד שמעלה חום גבוה בלילה
וכלה בעקיצות עכביש .מרשה חייכנית ונעימה ,קשובה ומכילה .השקט בו היא מקשיבה
מחלחל לאווירה ומותיר אותך רגועה וקשובה לעצמך .ללא גינונים מיותרים היא שואלת
את השאלות הנכונות ובכנות מרשימה היא גם יודעת מתי להניח לדברים ולהודות
כשהיא לא יכולה לעזור ולהפנות הלאה.
אין ספק שקיבוץ סמר הוא חממה נהדרת למטפלים ,ומי שמרוויח מזה הם ,כמובן,
אנחנו.
רותם ג'קסון

טור בהתנדבות
שומרי המפרץ
בתקופה האחרונה ,שלחה היחידה להתנדבות
הצעות בפייסבוק ,לבני הנוער העולים לכי-
תות ט'-י' ,להצטרף ולקחת חלק בפרויקט
הקרוי "שומרי המפרץ" .חלקם שאלו במה
מדובר ואני מנצלת את הטור כדי להסביר.
מורי חן ,ממייסדי הפרויקט ,מספר :מטרת
תכנית "שומרי המפרץ" היא לגבש בני נוער
מבתי ספר באילת ובחבל אילות ולהכשיר
אותם להיות פעילים למען הסביבה ,החברה
והמדינה .הפיכת בני נוער ל"שומרי מפרץ"
נעשית דרך מפגשים שבועיים לאורך שנת
הלימודים ,בהם ניתנים דגשים על ארבעה
תחומים עיקריים:
•פעילויות לגיבוש חברתי.
•פעילויות מגוונות להכשרה סביבתית.
•קורס צלילה "כוכב ."1
•הכנה לקראת צבא ,בשיתוף בסיס חיל הים
באילת.
במסגרת הפעילות לכיתות ט' עד י"ב ,מכ-
שירים את החניכים להיות קבוצה חברתית
מגובשת הפועלת למען הסביבה .דרך מפ-
גשים שבועיים הנערכים ב"-כיפת שומרי
המפרץ" במרכז איזידור באילת ,לומדים
החניכים להכיר את הים וסביבתו ,את מקצוע
הצלילה ולעזור בשמירה על מפרץ אילת -
הן בדרך של "צלילות ניקיון" ,והן במבצעי
ניקיון והסברה לקהל ולקהילה .חלק נוסף
בהכשרת "שומרי המפרץ" עוסק בהכנה לק-
ראת הגיוס לצבא ,בשיתוף עם בסיס חיל הים
שמאמץ את "שומרי המפרץ" ,תוך שיתוף
במורשת קרב וסיפורי לוחמים.
בתוכנית ההדרכה ותפעול הארגון שותפים
חיל הים הישראלי ,החברה להגנת הטבע,
רשתות הטבע והגנים ,המשרד לאיכות הסב�י
בה ,חיל החינוך ,מועדוני הצלילה באילת –
"מנטה" ו "מרינה דיוורס" ,קבוצת ריף הדו-
לפינים ,המצפה התת-ימי והיחידה לאיכות
הסביבה אילת – אילות.
לחניכים הצעירים המצטרפים לקבוצה ,שנ-
מצאים כשירים בריאותית וחברתית ,מוע-
נק קורס צלילה של "כוכב  ."1הקורס ניתן
לאחר תקופת ניסיון של כשלושה חודשים,
בה הוכיחו החניכים את יכולתם ואת רצונם
להתמיד ב ''שומרי המפרץ''.
בני נוער יקרים ,רוצים לעשות משהו קצת
אחר ולהתנדב בנבחרת מיוחדת? אתם מוזמ-
נים להתקשר ,או לפנות בפייסבוק של היחי-
דה להתנדבות ולקבל פרטים נוספים.

טלי אלון רכזת היחידה להתנדבות
טל'054-9799154 :
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מתחת לרדאר

 /יניב גולן

בואו נודה על האמת :גם אנחנו נעדיף תמיד אינטרס קרוב ומיידי ,על פני אפשרות תיאורטית לתיקון המצב
בטווח הארוך .קוראים לזה "להיות בוגר" ,או "אינסטינקט הישרדות יהודי" ,ואפילו סתם "קומון סנס"
והנה ,פרסום ראשון של דברים מעוררי
מחשבה ,שכתבה לפני כשלוש שנים נערה
מאזורנו ,בתום המסע .צוות ביה"ס ביקש
אז שלא להביא את הדברים לדפוס .השו-
רות האחרונות אכן קשות לקריאה ,אך מוטב
מאוחר מאשר לעולם לא:

אופנוע שטח שקוע היטב בבוץ של המלחה ,מאי  | 2014צילום :רועי כהן

אם משתלטת עליכם מדי פעם התחושה
שהערבה היא אזור מיובש במקצת ,ואפי-
לו משעמם ממש ,אתם רק צריכים להיכנס
ליוטיוב ולהקליד את המילים  - - -ובכן,
ביקשו שלא אספר .החבר'ה האלה ,שבה-
תחלה אמרו סבבה ,החליטו שעדיף להם
להישאר מתחת לרדאר .זה היה אחרי שכבר
טחנתי ת'מקלדת למשך שעתיים ,כדי להביא
בפניכם משהו נחמד אם גם מעורר מחלוקת.
אבל הלא כך שר לנון באלבום הלבן" :לכל
אחד יש משהו להסתיר  -חוץ מאשר לי ול-
קוף שלי".
זה אולי מעצבן ,אך בואו נהיה כנים :גם
אתם וגם אני לא היינו נוהגים אחרת ,כנ-
ראה .איכשהו זה תמיד ברור שצריך להחליט
אם לריב עם השומר – או לשים את היד על
אשכול הענבים .לאכול מכף ידו של הפ-
ריץ ,או להתלונן על ששיעבד אותנו .לרוב
נבכר אינטרס קרוב ומוחשי ,על פני אפש-
רות תיאורטית לתיקון המצב בטווח הארוך.
קוראים לזה "להיות בוגר" ,או "אינסטינקט
הישרדות יהודי" ,ואפילו סתם "קומון סנס".
לכן נפנה את הכסא שלנו ובלבד שנוכל
להישאר על האוטובוס .כך ,עד שמגיעה איזו
רוזה פארקס ,וכללי המשחק משתנים :מני-
חים לסיר הבשר ויוצאים ממצרים.
גיאורג איבנוביץ גורדייף ,המורה האהוב
והערמומי ,מצטט את אמרות השפר של אביו,
ובין השאר זה" :ג'ינגיס חאן היה גדול ,אבל
השוטר שלנו ,במחילה ,גדול יותר" ("פגישות
עם אנשים מיוחדים" ,הוצ' שוקן) .אומרים
שהדילמה הסינית היא "אורז או חופש" .אם
השלטון חלש ,כל שבט וכל מחוז דורשים את
שלהם ,והתוצאה תוהו ובוהו .הריבון אוכף
סדר ,מבטיח אספקה סדירה של מזון ,אבל
במחיר שיעבודם של האזרחים .אחרי שנים
כה רבות במציאות חיינו ,אנחנו לא יכולים
להעלות על דעתנו לקבל גם אורז וגם חופש.
אז בל נתפלא שהחבר'ה לומדים מאיתנו :מו-
רידים ראש ואוכלים את הבאפלות בשקט.
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חולות סמר ,פוש אחרון
החדשות הטובות מחולות סמר הן שלאחר
ארבעה עשורים של הרס מתמשך ,הדחפורים
יוצאים סופית מהדיונה היפהפיה ,אשר מש-
טחה המקורי נותר כיום רבע בלבד .החדשות
הרעות :זה יקרה רק עוד שנה ,כשקצב הכ-
רייה מואץ מאוד באחרונה.
מו"מ חשאי מתנהל כבר זמן רב בין בכירי
רשות הטבע והגנים ורשות מקרקעי ישראל,
על האפשרות שהקבלן יקבל בחזרה את דמי
הפיקדון ,שני מיליון ש"ח ,ויעזוב את האתר
לאלתר .למרות ההיגיון שבה ,ועל אף הסכמת
הקבלן ,נתקלה ההצעה ב"קשיים משפטיים",
כך שהעבודות נמשכות .הפתרון יהפוך
למיותר ,עם פקיעתה המוחלטת של תוכנית
הכרייה ,ביולי  .2015הסיכויים שהמדינה
תטרח להכין תוכנית חדשה ,שיחולו עליה
הגבלות משמעותיות בהשוואה לעבר – נמוך
מאוד .החודשיים-שלושה הקרובים הם ,אם
כן ,הזדמנות אחרונה לעשות משהו בנדון.
בינתיים מתארגנת עצומת תושבים בחבל
אילות ובאילת ,כדי לנסות ללחוץ את המ-
דינה לסיים את הפרק העגום הזה ולפתוח
דף חדש ,עידן שבו ננסה להגן על הדיונה
ולחזקה.

לידיעת הנוסעים לפולין
אם אתם רוצים לחסו ך  6,000ש"ח מה�ת
קציב האישי המדולדל שלכם ,ובאותה הז-
דמנות לחסוך מילדיכם את ההתייפחות על
שרידי גופותיהם של בני משפחותינו ,אולי
תחשבו שאפשר כבר לוותר על המסע לפו-
לין ,שביבי מתעסק מספיק עם השואה בשביל
כולנו ביחד .הרי אנחנו ,דור ההורים ,הפכנו
לאזרחים מועילים וציוניים גם בלי כל ההפ-
קה הזו .איך זה קרה שביקור באושוויץ הפך
למאסט שבלעדיו אינך אדם שלם? הסברים
אפשריים בכתובת .last-train.webs.com

"כל הפחדים האינסופיים האלה
גורמים לי לרצות להישאר עוד
קצת בפולין ,איפה שאחרים
מכתיבים לך את סדר היום ואת
רגשותיך ,ואתה רק צריך לציית
לכל זה"
החזרה הביתה
כולם שמחים כבר לעזוב .אם לומר את
האמת ,לא דחוף לי לחזור הביתה.
אולי זה הפחד.
הפחד לחזור לחיים הרגילים אחרי כל סי–
פורי הזוועה ששמענו בשבוע האחרון .לה–
בין כמה קל לשכוח ופשוט להמשיך הלאה.
הפחד מההבנה הפתאומית של מה שקרה.
הבכי ,הדמעות ,הכאב הנפשי .אולי היה
עדיף אם זה היה קורה בפולין ,שם בטוח
היה מישהו לידי כשזה יקרה .מי יודע אם
יהיה מישהו שינחם אותי בבית.
הפחד שהמסע לעולם לא ישקע.
שתמיד תישאר שם התחושה של חוסר
שלמות ,של חתיכה חסרה ושל אי השלמה
תמידית .שאולי אם ההשלמה לא קרתה
בפולין עצמה ,היא כבר לעולם לא תבוא.
הפחד מהחזרה עצמה הביתה.
המקום שאמור להיות המקום המוכר
לך ביותר לפתע הופך למקום זר ומנוכר,
שאתה לא יודע איך לפנות אליו .איך אתה
אמור להיכנס לבית חם ,אוהב ו'רגיל',
אחרי כל הסיפורים על הבתים ההרוסים
והשבורים?
אולי זה הפחד מאיך שיקבלו אותך בבית.
מצד אחד ,יכול להיות שיקבלו אותך
באהבה 'מוגזמת'; חיבוקים אינסופיים יחד
עם האוכל האהוב עלייך ,משפטים בלתי
נגמרים של "כל כך התגעגענו" ו"הבית הר–
גיש כל כך ריק בלעדיך"  -לעומת חזרה
לבית אדיש .שום חזרה מיוחדת ,שום
מאכל.
כלום.
הפחד מהנודע והלא נודע.
הפחד מהחופש ומהמסגרת.
הפחד מהביחד ומהלחוד.
כל הפחדים האינסופיים האלה גורמים
לי לרצות להישאר עוד קצת בפולין ,איפה
שאחרים מכתיבים לך את סדר היום ואת
רגשותיך ,ואתה רק צריך לציית לכל זה.

הציניקן כבר לא כאן

 /דובי גולדמן

דובי גולדמן מדאיג מאד את כולם ,כאשר הוא מודיע על פרישתו מעולם הציניקנים ,לטובת חיבור עצמי.
אל דאגה ,המערכת משוכנעת שהוא יחזור לעצמו עד סוף הטור הזה

בזמן האחרון החלטתי לעשות שינוי .כבר
כתבתי על גבי עיתון זה על מהפכת הצמ-
חונות שלי ,אבל זה היה רק החימום .ככל
שהתקדמתי בחיי הצמחונות שלי ,הבנתי שזה
לא זה; אני לא יכול לעשות חצי מהלך ,אני
לא יכול להמשיך במנהגי הקלוקלים ,אני לא
יכול להמשיך ולהיות ציני .ציני זה מסוכן.
פלוני אלמוני סיפר לי פעם איך ברח מסדנה
שערכה מי שלימים תהיה חברת כנסת מטעם
יש עתיד .הח"כית לעתיד פתחה במלמולי
גמרא וביקשה מכולם להפתח ולא להיות צי-
ניים בסדנה .ציניות ,כך הסבירה ,היא דבר
נורא .ציניות ,כך הוסיפה ,גורמת לה כאב
פיזי ממש .באותו הרגע קם אותו פלוני ועזב
את החדר" .לא יכולתי לקחת אחריות על
בריאותה" הוא סיפר לי.
אז זהו .קבלו את דובי  .2.0כבר שבוע אני
לא ציני ,והאמת – לא רע בכלל בחיק הניו
איג'יות .הדבר הראשון שעשיתי היה להת-
חבר אל עצמי .אל תטעו ,ידידי הציניים ,זה
לא פשוט כמו שזה נשמע .תחילה הייתי צריך
להבין מה מתחבר למה ,איפה השקע והיכן
התקע (אני יודע מה אתם הציניים שטופי
הזימה חושבים ,אבל זה לא זה) .דווקא את
החיבורים מצאתי מהר מאוד ,אבל אז הסתבר
לי שאני צריך ממיר מדיגיטלי לאנלוגי.
"אני צריך ממיר מדיגיטלי לאנלוגי" אמרתי
למוכר בחנות" ,אתה יודע – כדי להתחבר
לעצמי"" .מאיפה הבאת את הדבר הזה?" שאל
אותי המוכר בחוסר סבלנות של אדם שהוא
לגמרי גרסה  1.5מקסימום" .טוב ששאלת"
– עניתי ברוגע" ,אני בא ממקום טוב" .חשוב
שהוא יבין .חס ושלום שאני אבוא ממקום רע,
או ממקום ציני .חס ושלום .זה כל כך האני
הישן .אני עכשיו בא ממקום טוב .אמנם ,לא
כל-כך ברור לי ההבדל ,כי גם עכשיו וגם
אז באתי מאותו מקום (גבעת המוסך ג' ,בית

דרום מערבי ,קומה ב' ,יטבתה) ,אבל כנראה
שעשו לי שיפוצים בבית ,או משהו כזה .בכל
מקרה ,עכשיו אני בא ממקום טוב .ממקום
שבו אני מוצא את האני האמיתי שלי.

"אני צריך ממיר מדיגיטלי
לאנלוגי" אמרתי למוכר בחנות,
"אתה יודע – כדי להתחבר
לעצמי"
כאן המקום להתנצל לפני כל מי שהיה
במגע עם דובי הציני הישן .כשאמרתי "אני",
זה לא היה האני האמיתי שלי .סליחה לאחות
בקופת חולים ששאלה  -מי הבא בתור? מייד
עניתי "אני" ,אבל זה לא היה האני האמי-
תי שלי .למעשה ,האני המזויף שלי התפלח
לתור .סליחה למוכר בשוק ששאל  -מי אמר
אני ולא קיבל? האני האמיתי שלי כנראה
קיבל .אבל בינינו – גם חלקכם יכולים להת-
נצל בפני .למעשה – בעיקר אשתי .מי שהב-
טיח לטפל באסלה המטפטפת לפני חצי שנה,
לא היה האני האמיתי שלי .תפסיקי לבוא אלי
בטענות.
וישנן את האנרגיות .מאז השינוי ,אני מר-
גיש שאני מלא באנרגיות .נשבע לכם ,אני
תחנת כח של איש אחד .אם אני ועד עובדי
חברת חשמל ,הייתי מוציא אותי מחוץ לחוק.
יש לי כל-כך הרבה אנרגיות ,שאני יכול
להאיר את כל רמת גן .את כל רמת גן ועוד
ישאר ספר .וזה כשרק חלק מהצ'קרות שלי
נפתחו; שתיים ליד הרגל סגורות לשיפוצים.
אני מקווה שבשבוע הבא הן יהיו מוכנות ,כי
אני אצטרך המון המון אנרגיה לקראת שבוע
התקשור שלי.
כן ,אני התחלתי לתקשר .אני יודע שאתם
הציניים חושבים שאני ממציא ,אבל תאמי-

נו לי שיש שם משהו מעבר .זה לא אלוהים,
זה לא חוצנים ,זה משהו אחר .משהו בלתי
ניתן להגדרה .משהו שאתה ממש מרגיש אותו
ובו בזמן יודע שהוא לא קיים .קצת מזכיר
את המוסר של שמעון מזרחי ,חמקמק כזה.
ועם המשהו הזה אני מתקשר בעזרת האנר-
גיות החדשות שלי .עד עתה הוא לא העביר
לי תובנות חשובות מדי ,אבל אתמול קיבלתי
ממנו תקשור שהולך לשנות את חיי כשאפע-
נח אותו .בינתיים ,כל מה שאני מבין זה שזה
משהו שקשור בכל הדרכים הקיימות להכנת
כריך חמאת בוטנים .שלוש מאות ומשהו ,אם
הבנתי נכון.
מה שמביא אותי להשפעת האני החדש שלי
על הסביבה .ובכן ,דומה שהסביבה מקב-
לת אותי בזרועות פתוחות .ראשית ,אני לא
מהווה עוד מפגע בפוטנציה לחברי כנסת ,מה
שהוריד ממני את מעקבי השב"כ .שנית ,אני
מחייך לכל מי שאני פוגש גם כשאני לא מת-
כוון ,ושלישית ,והכי חשוב ,אני הפכתי להיות
איש משפחה למופת .זה לא שהפכתי יעיל
במיוחד בבית ,אלא ש  -כפי שכבר הסברתי
 אני משליך את כל הצרות על האני הלאאמיתי שלי .האני האמיתי שלי נשאר נקי וזך
כפיים ונותר לו רק להעמיק את יכולת הכנת
כריכי חמאת הבוטנים שלי .כל הבית חמאת
בוטנים .אם תשאלו את בנות ביתי – האני
החדש של אבא הוא בכלל בוטן.
אבל האמת היא שאני קצת חוטא לאמת .כי
לדבר על אני ,זה כל-כך  .2010הרבה יותר
חשוב מהאני ,זה האנחנו .הרי אין אני בין בלי
אנחנו .אני מרגיש את כולנו בתוך האני שלי.
אני ואנחנו רקמה אנושית חיה ונושמת ,כו-
לנו נשמה אחת ,כולנו אישיות אחת .אישיות
שלווה ,הרמונית ,שלמה ,אחידה ,מלאה ומ-
טומטמת .ניו אייג' – אמרתי כבר?
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תיקון ליל שבועות ביהל
יום שלישי ה 3-יוני4102 ,
פתוח לקהל הרחב ,ברוכות וברוכים תהיו בבואכם
 02:54התכנסות בבית הכנסת ,דברי פתיחה.
 02:22לימוד ראשון
 רציחות פוליטיות במזרח התיכון  -גל נקדימון ,מיקום :בית
הכנסת
 התפתחות העברית והשפעות שפות חיצוניות מאז ועד היום
– אבי אלצ'ק ,מיקום :מועדון לחבר
 00:22לימוד שני
 ציורי סלע בחצר שלנו – ליאור שווימר ,מיקום :בית הכנסת
 דגי נוי וחקלאות ימית  -חיים עגיב ,מיקום :מועדון לחבר
 02:22הפסקה וכיבוד קל במועדון לחבר
 02:24לימוד שלישי
עצה – אצה – גבי בנט ,מיקום :מועדון לחבר

חג שמח!!!
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