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קצה המדבר
מועצה אזורית חבל אילות
מופץ חינם בישובי האזור
עורך :זיו זאב אברמוביץ
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הדפסה :דפוס האוזר
הגהה :עדו קלאי וניצן גלוסמן

שער העיתון עוצב ברוח שתי הפסקאות הקודמות .הזריחה על הדף הלבן מייצגת
בעבורי התחלה חדשה הנשענת על הנוף המוכר של הרי אדום.
אני מודה לכל מי שלקח חלק בעשיית הגיליון הנוכחי:
הכותבים והכותבות המוכשרים והמוכשרות שהסכימו לשתף אותנו במחשבות,
בידע ובדעות שלהם ושלהן.
לצוות התקשורת במועצה בניצוחו של שרון ארובס ,אחראי מערכות מידע וצוות
תקשורת ,ניצן גלוסמן דובר המועצה ,טוהר נחמן רכזת שירותי תקשורת ודיגיטל
ונורית גורן מנהלת ארכיון המועצה והמגנזה.
לצוות המערכת  -הרב דניאל בורשטיין מלוטן ,משה פלקוף מקטורה ,יעל לרנר
מאילות ואיתי שני מבאר אורה.
תודה לעורך הלשוני של העיתון עידו קלאי ,תודה לסטודיו יטבתה ולדפוס האוזר.
תודה למועצה ובראשה לחנן גינת ,הדס שפירא ,מירב עפרוני ושרון ארובס שבחרו
בי להוביל את העיתון.
ותודה לכם ,תושבי החבל ,שביחד אתם יוצרים קהילה שאני גאה להיות חלק ממנה.
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לבסוף ,אני רוצה שתדעו שהעיתון כאן בשבילכם! אם אתם רוצים להשמיע את
דעתכם על כל גווניה ,שילחו אותה לכתובת האימיילnewspaper@eilot.org.il :
אתם מוזמנים לשלוח גם כתבות ,הגיגים ,מחשבות ובדיחות ואולי תראו את פרי
ידיכם באחד מגיליונות "קצה המדבר" הבאים.
שלכם ובשבילכם,

זיו זאב אברמוביץ

צילום :דוברות המועצה האזורית חבל אילות

מרחיבים את שירותי המרפאה האזורית
בשבועות האחרונים הושלמה הקמתו של אגף נוסף במרפאה
האזורית .באגף ישנה פינת המתנה נוחה וחדר חדש שישמש
לרפואת נשים .בחודשים הקרובים צפויה המרפאה להמשיך
ולהתרחב ,כשעל הפרק הקמתה של קומה שנייה למבנה .עם
השלמתה של הקומה השנייה ,יוכלו תושבי האזור לקבל במרפאה
האזורית שירותים שלא ניתנים בה היום.

מחירי המים לחקלאות
שר החקלאות" :התוכנית להעלות את מחירי המים לחקלאות היא
מזימה של האוצר מתחת לאף שלנו"
מרכזי המשקים ובכירי ענף החקלאות בחבל אילות נפגשו בנאות
סמדר עם שר החקלאות שוסטר ,הנמצא בשלהי כהונתו .בדרכו
למפגש ,נועד השר שוסטר עם ראש המועצה ,חנן גינת ,ועם הנהלת
המועצה שהייתה בביקור מקצועי במועצה האזורית רמת הנגב.
המשתתפים בדיון בנאות סמדר העלו בפני השר ובפני נציגי
משרדו במחוז הדרום את הבעיות העיקריות שהם מתמודדים
עמן ,ובהן סוגיית הקיצוץ במכסת העובדים הזרים ,המשבר בענף
התמרים והחשש מפני עלייה במחיר המים.
מרכז המשק בקיבוץ אליפז ,אלון אביאל ,אמר בעניין העובדים
הזרים כי מגפת הקורונה וסגירת השמיים הביאו לשחיקה של כוח
העבודה הזרה הקיים היום ,וכי הקיצוץ במכסת העובדים הזרים

פוגע פגיעה קשה ביכולת לקיים חקלאות .מתשובת נציגי משרד
החקלאות השתמע כי העניין נמצא בדרכו לפתרון ,עם התערבותו
של מנכ"ל המשרד.
עידית גרפונקל ,מנכ"לית קבוצת ערדום ,העלתה בפני השר את
החשש מהשחיקה בענף התמרים וקראה לשר שוסטר למנוע
"פלפליזציה של התמרים" ,כלשונה .לדבריה ,המדיניות של
ממשלת ישראל גורמת לענף התמרים הישראלי לנחיתות מול
יצואנים במדינות אחרות הנהנים מתנאים טובים יותר" .קריסה של
הענף בשל ריבוי מגדלים ועלייה בכמויות תהיה זעזוע גדול מאד
לאזור שלנו" ,הוסיפה גרפונקל.
שר החקלאות שוסטר אמר בתום המפגש כי העלייה של מחיר
המים לחקלאות היא מזימה של משרד האוצר מתחת לאף של
משרד החקלאות" .זה אירוע קולוסאלי .העשייה והחלוציות
שלכם לא מרגשת את האנשים באגף התקציבים בירושלים – לא
אינטלקטואלית ,לא רגשית ולא מוסרית" ,אמר שוסטר.
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כתובת המערכת:
מ.א .חבל אילות8882000 .
newspaper@eilot.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

נעים מאוד ,אני זיו זאב אברמוביץ .חבר קיבוץ יהל ,נשוי לססיליה ואבא לשני
ילדים מהממים :עופרי ויונתן .במשך שנים עבדתי בעולם התקשורת ובשבע השנים
האחרונות עסקתי בהוראה .לתפקיד העורך של "קצה המדבר" הגעתי בעקבות
המכרז שנפתח .הגשתי מועמדות בתקווה להגשים חלום ישן.
אני גאה ומתרגש להיכנס לנעליי עורך עיתון "קצה המדבר" ,שבמשך כ 20-שנה
מלווה את הקהילה הנהדרת של חבל אילות .רבות דובר על תפקיד העיתון בקהילה
ולמי הוא שייך  -לתושבים או למועצה? אני חושב שהתשובה נמצאת איפשהו
באמצע .מצד אחד ,העיתון צריך לייצג את חיי הקהילה הענפים שיש בחבל אילות
ואת האנשים בה .מהצד האחר ,העיתון הוא כלי חשוב בהעברת מסרים מהמועצה
לתושבים ,שנועדו לשמור אותנו ,התושבים ,מעודכנים במתרחש סביבנו.
כעורך ,אני רוצה להשמיע כמה שיותר קולות ,לגעת בכמה שיותר נושאים ולמשוך
כמה שיותר קוראים .אני רוצה להציג את הקהילה שלנו על כל גווניה .אני רוצה
שגם אנשים מחוץ לחבל יכירו ,יתאהבו וירצו לבסס פה את חייהם – כפי שקרה לי
כשהגעתי לכאן עם משפחתי :התאהבתי באנשים ,בנופים ובאנרגיה הכללית של
האזור.
בחרתי במדורי פנאי (שחלקם היו בגיליונות קודמים) כמו :בריאות ,משפחה והורות,
טיולים וחינוך ,לצד כתבות ומדורים שמספרים את הסיפור של הקהילה שלנו –
"הדשא של השכן"" ,ותיקי החבל"" ,מה שהיה"" ,חקלאות"" ,מה קורה בחבל" ועוד.

מתיחת פנים לתחנות האוטובוס בחבל
רוב היישובים בחבל אילות זכו בשנה החולפת לשדרוג התשתיות
לתחבורה ציבורית שבשטחן ,במסגרת פרויקט של אגפי ההנדסה
והתחבורה במועצה .באליפז ,בקטורה ,בבאר אורה ,ביהל ,בנווה
חריף ובמסוף המרכזי (סמוך למרפאה האזורית) שודרגו התשתיות
>>
בתחנות ההסעה הקיימות והן כעת בטיחותיות יותר.
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ועדת מערכת :הרב דניאל בורשטיין,
משה פלקוף ,יעל לרנר ,איתי שני,
שרון ארובס ,ניצן גלוסמן ,טוהר נחמן
ונורית גורן.

דבר העורך

א

אדם ואדמה

זיו זאב אברמוביץ׳

ראיון עם אורן בר-לבן >> מנהל מו״פ ערבה דרומית
אורן בר  -לבן נולד ,גדל ועדיין מתגורר במושב עין יהב .בעל
משק שמבוסס ברובו על תמרים (עובד בשיתוף פעולה עם
המשק של הוריו) ובעל תואר ראשון בכלכלה חקלאית .היות
ובתחילת דרכם של התמרים ,הם לא צרכים טיפול מיוחד,
התפנה לו זמן והוא יצא לעבוד מחוץ למשק .במשך שנתיים עבד
במו"פ ערבה תיכונה שם הוא היה טכנאי ומגדל .לאחר שנתיים
חזר למושב והיה למרכז ומזכיר המשק במשך שלוש שנים .עם
סיום התפקיד בעין יהב ,התפרסם המכרז לתפקיד מנהל מו"פ
ערבה דרומית ,אליו החליט להגיש מועמדות .לראיון איתו
נפגשנו במשרדו בבניין המועצה.

ראש המועצה חנן גינת ,שרת התיירות אורית פרקש הכהן ומנכ"לית החברה הכלכלית איריס דניאלי .צילום :יוד צלמים

>> בסמר ,בלוטן ,בנאות סמדר ובשחרות הוקמו תחנות הסעה
חדשות .במוקד הפרויקט עמדה הקמתה של תחנת אוטובוס
חדשה ביציאה מנמל התעופה רמון ,המיועדת לנוסעים הנוחתים
בנמל התעופה ואינם מחזיקים ברכב פרטי .עד כה ,בהיעדר תחנת
אוטובוס מוסדרת ,נאלצו הנוסעים להגיע בדרך כזו או אחרת
לתחנות הממוקמות בבאר אורה .התחנה החדשה תאפשר שימוש
בתחבורה ציבורית מנמל התעופה ליישובי החבל.
"ניסינו למצוא את הפתרון המתאים בכל מקום ומקום בתיאום
עם היישובים" ,אומר דודי מור ,שהוביל את הפרויקט מטעם אגף
ההנדסה .לדבריו ,הפרויקט יצא לדרך בעקבות דרישה ממשרד
התחבורה ובשל העובדה שחלק מהתחנות לא עמדו בתקני
הבטיחות הנדרשים .בתקופה הקרובה יוצבו סככות בתחנות
החדשות ובאלה ששודרגו.

מרכז המבקרים המחודש הושק בפארק תמנע
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ובהמשך למה שאמרת ,אילו פיתרונות יש לגד"ש ,לאיכות המים
ולתמרים שאפשר ליישם?
כיום ,מידע ,תוצאות והמלצות שהגיעו מהמו"פ ,בהחלט
מיושמים במשקים החקלאיים .יש שיתוף פעולה מצוין בין
המדריכים של "שה"ם" והחוקרים שלנו ,בהעברת מידע
לחקלאים .הערבה פה מגוונת .אפשר לבדוק גידולים באזור
נאות סמדר (ברמה) ,עם הגעת המים המותפלים ואיכות המים
הירודה .איך אפשר להגדיל את מגוון הגידולים? להיכנס
למטעים ,להכניס אתרים ,לצאת בתקופות שהשוק פנוי ,להיכנס
בנישות האלו ולראות איך מכניסים עוד גידולים .כל זה כמובן
מתוך הבנה שהתמרים נמצאים בירידה (למרות שלא מיצו את
יכולתם) ,ועל סמך מקורות המים שאספקתם מתוכננת.

האם בשיחות אתה מזהה צמא או צורך של האמירויות בידע שלנו
בחקלאות מדברית?
בוודאי ,הם במצוקה אדירה .הם השתמשו באופן מופקר במים
שלהם והמליחו את הבארות .יש להם עבודה רבה בבניית
תשתיות להתפלה והולכה של המים .השאלה עכשיו היא לבדוק
עם אילו מכוני מחקר שם ניתן לשתף פעולה ומול מי לעבוד?
זה מה שאנחנו בונים עכשיו ,מתוך הראיה שלי ,שאנחנו רוצים
עבודה משותפת איתם ולא רק לשלוח מדריכים עם הידע שלנו.
בגלל נושא הקורונה ,נושא הביקורים הוא בעייתי במקצת ,אבל
יש לנו איש קשר שם והוא זה שמתווך ומייצג אותנו.
חנן והמועצה רואים בזה כיוון טוב ומשקיעים מאמצים
ומשאבים .שיתופי הפעולה האלו יכולים להיות כלכלים למועצה
ולמו"פ .כך לפחות אני משער.
בנוסף ,המו"פ הוא גוף שנתמך על ידי גופים גדולים כמו קק"ל,
קרנות ומשרד החקלאות ,ואנחנו צריכים לנסות לפתח נכסים
מניבים .אני חושב שמבחינה עסקית ,זה הכיוון שצריך ללכת
אליו .אנחנו רואים שכול התקציבים והתמיכה הניתנים לנו
נשחקים ואנחנו צריכים לשאוף להקטנת התלות בתקציבים
מבחוץ .אנחנו לא צריכים להיות רווחיים אלא לצורך הפעילות
שלנו.
איפה אתה רואה את המו"פ עוד חמש שנים?
אני מקווה להגדיל את מצבת החוקרים שלנו שעומדת על עשרה
חוקרים ולא כולם במשרה מלאה .להגדיל את תחומי המחקר
שלנו ולהמשיך לשתף פעולה עם מכוני המחקר בערבה ,כולל
מכון ערבה בקטורה והמו"פ המדעי .כמו שציינתי בהתחלה ,גם
להיכנס לנושא האגרו –וולטאי .בהקשר של האגרו-וולטאי ,יש
לנו מיזם שיתחיל בזמן הקרוב לעבוד .בנוסף לכך ,אנחנו במשא
ומתן עם כמה חברות ,על מנת להכניס לכאן עוד פרויקטים כאלו.
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ראש המועצה חנן גינת ושרת התיירות אורית פרקש הכהן .צילום :יוד צלמים

מה היעדים שהצבת לעצמך כמנהל המו"פ?
דבר ראשון ,להמשיך את הקיים ,היות והמו"פ מתפקד יפה מאוד,
לצד שינויים שאני צופה בכיוונים שמתאימים יותר לצרכים של
המו"פ ושל האזור .אני רואה את המו"פ כגוף שנותן שירותים
לאזור ועונה על צרכים של החקלאים .בעיקרון ,לפתור בעיות
ולקדם את החקלאות ,לצד המחקר המדעי .חשוב לאזן בין שני
הדברים האלו ולא רק לפרסם מאמרים בעיתונים כאלה ואחרים.
צריכים להיות קשובים לצרכים של המשקים באזור.
אני חושב ,שהיום מתמקדים יותר בנושאים חדשניים ,שיוצאים
מהתחום של החקלאות המסורתית .לראות איך המו"פ יכול
לעזור להרחיב את היריעה.
אני לא אומר שגידולי התמרים לא חשובים .על זה האזור
מתבסס ,אבל לצד זה אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסא,
איך מכניסים ביו-טכנולוגיה ואגרו-וולטאי (שילוב של פלטות
סולאריות עם גידולים חקלאים).

יש פרויקטים שכבר התחילו?
לא ,עדיין לא התחילו .אנחנו בשלבים של דו -שיח ,אנחנו בוחנים
איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר .כאן דרך אגב ,מתבטא
היתרון שלנו מבחינת הידע שנצבר לאורך השנים בנושאים של
קרקע ,מים ,דישון וכדומה ,והתנאים הדומים למדי שלנו ושלהם
(למרות שהתנאים לא אחד לאחד).
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מיצג ארכיאולוגי וגיאולוגי ,סרטון מולטימדיה ב 360-מעלות,
ממצאים היסטוריים והסברים על החי והצומח של האזור – אלה
רק חלק מהחידושים שמציע מרכז המבקרים המחודש שהושק
בפארק תמנע ואשר ייפתח לציבור לקראת חג הפסח ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות.
בחברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות ניצלו את תקופת הקורונה
ואת היעדרם של התיירים והשקיעו כשלושה וחצי מיליון שקלים
לחידוש מרכז המבקרים הממוקם בכניסה לפארק .במימון השיפוץ
הנרחב השתתפו גם משרד התיירות ,קרן יק"א וJNF (Jewish-
.)National Fund
בטקס המצומצם להשקת מרכז המבקרים ,שהתקיים בתחילת
חודש מרס ,השתתפו שרת התיירות אורית פרקש הכהן ,מנכ"ל
קרן יק"א בישראל זאב מילר ,מנכ"ל  JNFבישראל אריק מייקלסון
וראש המועצה האזורית חבל אילות ,ד"ר חנן גינת ,שהוא גם
ממובילי המחקר הגיאולוגי באזור תמנע.

ראש המועצה אמר בטקס כי לצד החקלאות והאנרגיה המתחדשת,
מתפתחת בחבל אילות התיירות בזיקה מדברית ,המביאה לידי
ביטוי את הנוף הקסום ואת אתרי פעילותו של האדם" .תמנע היא
הדובדבן בקצה עוגת התיירות של החבל ונמשיך לפתח אותו",
אמר גינת.
שרת התיירות אמרה בטקס כי חבל אילות לא צריך להיות חבל
ארץ שהוא רק "בדרך לאילת" ,אלא יש לטפח אותו כמוצר תיירות
בפני עצמו" .יש פה הכל – היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,תיירות בת
השגה וחיבור לטבע ,והפוטנציאל הוא גדול" ,אמרה השרה.
"הממצאים הארכיאולוגים בפארק תמנע הם הדרומיים ביותר
שמשויכים באופן מובהק לארץ ישראל של ימי ממלכת דוד ושלמה
– סביבות שנת  1,000לפנה"ס" ,אומר אסף הולצר ,ארכיאולוג חבר
קיבוץ סמר ומרכז הליווי המדעי של פארק תמנע.
במועצה האזורית חבל אילות מסמנים יעד של חצי מיליון מבקרים
בפארק תמנע בשנת .2025
פנייה למייל דובר המועצהnitzan@eilot.org.il :

מה אתה מביא איתך לתפקיד?
אני מביא את הניסיון שלי מתקופת עבודתי במו"פ ערבה תיכונה
(אומנם לא בתפקיד ניהולי) ,ובצד היישומי בשטח ,הכרות עם
עולם החקלאות כבעל משק וחקלאי וכמובן הכרות עם הערבה
והגופים שעובדים מולם במו"פ .כמובן שגם תפקיד מרכז ומזכיר
המשק תורם מהבחינה הניהולית.

האם נוצר קשר בין איחוד האמירויות למו"פ?
כל הנושא של השלום עם האמירויות שפרץ לחיינו ,הוא הדבר
החם עכשיו .כולם מנסים לפתח איתם קשר .ברור לנו (המו"פ)
שאנחנו יכולים להיות הגשר לשיתוף פעולה איתם .יש לנו המון
קווי דמיון עם האמירויות ,והמון רצון מבחינתנו ומבחינתם
ליצור שיתופי פעולה והדדיות .לנסות לשלב מחקרים ביחד,
לבנות צוותים משותפים ,לא לשלוח לשם צוותים שרק ידריכו
וימכרו את המידע שיש לנו .אנחנו רוצים ממש לשלב ידיים,
להתפתח ולעבוד ביחד.

ש

שולחנן

ש

שירותים חברתיים

המדור של ראש המועצה ,ד״ר חנן גינת

שרי ניצן מאי

העולם הוא תולדה דינמית של
מצבים משתנים

עידן הקורונה  -לגזור ולשמור

גם המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה מתנהלת כבר שנה על רקע
הקורונה .למרות האתגרים ,נשמר
הרצף התפקודי שהמועצה שואפת
אליו .במהלך השנה נקראנו למשימות
תמיכתיות ,שונות ממה שאנחנו רגילים,
כגון סיוע במילוי צרכים בסיסיים
שעלו ,בהמשך ליציאה לחל"ת של
חלק מהאוכלוסייה ,חלוקת ארוחות
כדי לתמוך בשמירה על הגיל השלישי
בבתיהם ,וסיוע לאנשים עם צרכים
מיוחדים שלא שהו במסגרותיהם
הרגילות .בנוסף ,הפעלנו מרחוק חלק
מהשירותים של המחלקה :המועדונית
לילדים עם צרכים מיוחדים והמועדון
לגיל השלישי ,כמו גם מתן טיפול רגשי פרטני וקבוצתי דרך
הזום .ההתמודדות עם האתגרים האלו ממשיכה ,ובפרספקטיבה
של שנה ,אפשרי ולפעמים אף מאפשר התחדשות ,דרכי חשיבה
חדשות ,שיתופי פעולה בין מחלקות ויישובים ,והרחבת העולם
באופן וירטואלי למרחבים ומרחקים ,שעד היום היינו צריכים
לטוס אליהם כדי להיות שותפים.

6
קצה המדבר | גיליון 224

כאן המקום להזמין אתכם ,תושבי החבל ,לפנות בעת הצורך
למחלקה .המחלקה נותנת מענה למגוון צרכים ,מלידה ועד
זקנה .השירותים כוללים ,בין היתר ,טיפול פרטני ,משפחתי
וזוגי ,התערבות בעת משבר משפחתי או אישי ,מיצוי זכויות,
הפנייה למסגרות בקהילה או מחוצה לה ,עבודה קבוצתית
וקהילתית ,תוכנית להב"ה לנוער בני  12עד  ,18מרחב לקידום
תעסוקה לגיל  18עד  25וליווי בעלי תפקידים בקהילות.
העובדים הסוציאליים במחלקה מקבלים פניות באופן ישיר
מתושבים ,דרך גורמים בקהילה או בעלי תפקידים ביישובים.
פרטי התקשרות נמצאים באתר המועצה.
התקופה הזו לימדה אותנו גמישות ופתיחות .בצד אחד ,צריכים
להמשיך לתכנן ,ובצד השני להיות מוכנים לבלתי צפוי .זכינו
לחוות שיתופי פעולה וערבות הדדית בכל הרמות והם הכלים
החשובים בארגז הכלים שלנו בקהילת חבל אילות.

7

עוד לא הגענו לתקופת "אחרי הקורונה" ,אבל החיסונים
מאפשרים לנו לנשום קצת לרווחה ולהתחיל לעשות בדק בית.
ברור שרוצים להתפטר מהריחוק החברתי ,אבל על מה אנחנו
רוצים לשמור?
עבודה סוציאלית היברידית (שילוב בין טיפול מרחוק ועבודה
פרונטאלית) ,היא שיטה פרקטית במיוחד עבור משפחות
ובודדים תושבי הפריפריה .מאז הדרישה לריחוק חברתי
וביטול קבלת קהל במועצה ,הצוות של המחלקה עבר לפגישות
דרך הזום ,משולב עם פגישות פרונטאליות כשהתאפשר .לרוב,
העבודה של העובדים הסוציאליים מתקיימת באופן וירטואלי.
הצוות עבר השתלמות על טיפול מרחוק ,והאפשרות להמשיך
בצורה זו קיימת גם בעתיד ומתאימה במיוחד עבור תושבים
ביישובים מרוחקים המעוניינים בכך.
גם עבודה קהילתית התפתחה בחבל אילות במהלך הקורונה.
עסקנו במענים דרך תחום ההתנדבות בקהילה ,ובמיפוי צרכים
אזוריים ונתינת מענה ברמת הקהילה עבור כל הגילאים ,יחד
עם מחלקות אחרות במועצה ובמרכז הקהילה .שמירת קשר
הדוק עם נוער בקהילה ,אוכלוסיות מיוחדות ,יעוץ לבעלי
תפקידים בקהילות ומענה אזורי בחירום – כל זה קיבל אופי

אחר .בכל השנים של תרגילי חירום במועצה וביישובים,
לא התאמנו במענה לפנדמיה .ניכרת ההתארגנות המהירה
והמדויקת שנדרשה מצוותי חירום ביישובים (צח"י) ,ממכלול
אוכלוסייה במחלקה ,ומהצוות האזורי לטיפול בקורונה .חשוב
לציין ,שהעבודה מרחוק איפשרה למספר רב יותר של אנשים
לקחת חלק בפעילות .נשמח לשמור ולפתח את המשך חיזוק
הקשר עם בעלי תפקידים ביישובי החבל ,שהיה תוצאה של
מהעבודה המשותפת בתקופה זו ,ועל איגום משאבים עם
מחלקות המועצה לטובת התושבים.
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בתחום מדעי כדור הארץ ,אנו נוטים להבדיל בין התהליכים
האיטיים המתרחשים בזמן גיאולוגי ,כמו למשל השקעה ובליה
לבין תהליכים דרמטים ומהירים ,כמו רעידות אדמה והתפרצות
הרי געש .אירועים אלו מגיעים לרוב ללא התראה מוקדמת
ועלולים לשנות את הנוף במרחב וגם לפגוע באוכלוסיה
המקומית.
נגיף הקורונה הגיע אלינו לפני כשנה ,באופן מפתיע מאוד וללא
הכנה מראש .זהו אירוע בעל השפעה עולמית בכל המרחבים,
בהם חיים אנשים בכדור הארץ .החיים השתנו וממשיכים
להשתנות במרחב האישי ,המשפחתי ,האזורי ,הלאומי והכלל
עולמי.
בתחום האישי ,אנחנו צריכים לדאוג בראש ובראשונה לבריאות
שלנו כדי לא להיפגע מהנגיף .להיזהר במפגשים ,לחבוש
מסכות כנדרש ולהתחסן כדי לצמצם למינימום את הסיכון ואת
זה לעשות לצד המשך עבודה ותקשורת בתנאים המיוחדים
שנוצרו ,עם אנשי המשפחה הקרובים ועם החברים בקהילות.
בתחום המשפחתי ,חובה עלינו לעזור ולתמוך בענייני בריאות
לכל הקרובים אלינו במשפחה .משמעות הדבר לתמוך ,לחזק
ולתת עצה נכונה בזמן המתאים .עלינו לשכנע קרובי משפחה
שבחרו לא להתחסן כן לעשות זאת .כך יבטיחו התנהלות
פשוטה וטובה .במסגרת המשפחתית נכון לתמוך בילדים
והנוער בסביבת הלימוד החדשה בזום וכיצד להפיק ממנה את
העיקר .נכונה גם תמיכה באוכלוסיית הוותיקים ,שלשמחתנו
משולבים בפעילות דרך המחשב.
בתחום הקהילה ,אנו נדרשים לעשות את המיטב .חשוב לנו
מאוד לחזק את האנשים בקהילה שלנו ,שהתקופה מאתגרת
במיוחד עבורם ,הן בשיח אישי והן בעזרה עבורם .להגיע
למקומות שיכולים לסייע במידה והם צריכים .גם בקהילה

שלנו ,כמו במשפחה ,החיסונים חשובים ביותר .הם המאפשרים
פעילות לפי התו הירוק בכלכלה ,בקהילה ובחינוך הפורמלי וגם
החברתי .בקהילת חבל אילות ,הצלחנו לשמור על היותנו רשות
ירוקה .התמודדנו עם אתגרים של הדבקה בשלושה ישובים,
אבל בניהול נכון צלחנו את המשבר .אנו מקווים שבהמשך
הדרך ,מספר האירועים ועוצמתם ילכו ויפחתו.
בתחום הלאומי לא פשוט .קרוב ל 6,000-איש שנפטרו
מהקורונה הם אסון לאומי! יחד עם זה ,אתגרים גדולים מאוד
בכלכלת המדינה – בתקציב המדינה ,ביכולת לשמר וגם
להשקיע .לאתגרים אלו ,קרוב לוודאי תהיה השפעה דרמטית
על ניהול נכון ומאפשר ברשויות ובמדינה כולה .אנו מייחלים
ליציבות שלטונית ,שתאפשר ניהול נכון של המשבר הכלכלי
הגדול ביותר בתולדות המדינה.
בשונה מהתפרצות געשית או רעידת אדמה גדולה שמתרחשת
באזור מסוים ,הקורונה היא מגפה עולמית שהגיעה כמעט לכל
מקום בו חיים אנשים .המגיפה התפשטה במשך מספר חודשים
ומחייבת הערכות גלובאלית למציאת פתרון .אנו נמצאים
בעיצומו של המשבר ,אבל בהחלט יש גם אור בקצה המנהרה.
״זכינו״ השנה לשיעור המלמד שגם ליכולות המין האנושי יש
גבולות ומגבלות .אולם הנגיף מחד והפתרון החיסוני מאידך
חוצים גבולות ומחייבים שיח ושיתוף פעולה ,גם בפני מי שלא
מורגל בכך.
ובנימה אישית :הרבה שנים אני אומר שהחיים הם תולדה
דינמית של מצבים משתנים .שנת  2020וגם השנה הנוכחית
מאוד מאוד דינמיות ועם הרבה מאוד מצבים משתנים .הרבה
יותר ממה שבחרנו או התכוונו .בהיסטוריה האנושית תקופה
זו תיזכר כתקופה מאתגרת ,שבה נדרש המין האנושי לגייס את
מיטב התקציבים והכוחות כדי לצלוח אותה.

תקופת הקורונה הפגישה את כולנו עם מציאות שונה ממה שהכרנו .הרבה תוכניות לעתיד הקרוב והרחוק השתבשו
והשגרה באופן כללי נפגעה .קבלת הנחיות חדשות ,משתנות ולא צפויות מגורמים ממשלתיים הפכו לנורמה החדשה.
החיים הקהילתיים ,המשפחתיים והאישיים מתנהלים בדרך אחרת ,עם ריחוק חברתי ,הדורשת יצירתיות בשמירה על
קשר עם המשפחה המורחבת ועם הקהילה.

המנבטה
הבית לחדשנות עסקית של חבל אילות

| טוהר נחמן

הכירו את סיפורו של המקום בו יזמיות ויזמים מפתחים את המיזמים שאנו מאמינים שיוכלו להשפיע ,לשנות,
ולהפוך את החיים של כולנו בחבל לטובים יותר.
אי-שם בסתיו  2015התקבצו להם בביתו של חנן גינת ,ראש
מועצה אזורית חבל אילות ,דורית בנט (מנכ"לית אנרגיה
מתחדשת אילת-אילות) ,אודי גת (יו"ר ועד מנהל במו"פ
מדבר וים המלח) ,זאב מילר (מנכ"ל יק"א ישראל) ,גיגי סטרום
ז"ל (שהייתה מנהלת המו"פ החקלאי) לסיעור מוחות מעניין
ומאתגר ,שכל מטרתו הייתה לחשוב יחד על פלטפורמה
שתאפשר ותקדם יוזמות מקומיות ותפתח חדשנות עסקית
בחבל אילות (שלימים תהווה אח מקומי לחממה הטכנולוגית
"הון טבע"  Capital Natureשל אנרגיה מתחדשת אילת-
אילות ,העוסקת בתחום האנרגיה הנקייה).
ב 2016-סיעור המוחות נשא פרי ונולדה לה המנבטה בחבל
אילות ( .)Eilot Local Acceleratorהשותפים המייסדים היו
קרן יק"א ,קרן נס והחברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות.
מאז הצטרפו שותפים נוספים והיו כמה שינויים ,ובין היתר
המנבטה עברה לחברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות .המנבטה
תומכת במיזמים שיש להם אופי יישומי ותרומה לפיתוחו
של חבל אילות ומהווה להם כמאיץ (אקסלרטור) .מדי שנה
נבחרים כחמישה פרויקטים שזוכים להדרכה ,ליווי ומימון,
בדרך להפיכתם לעסק ,מתוך אמונה שחדשנות ויצירה הם
מרכיבים חשובים בעיצובה של חברה בריאה וחזקה ,תוססת
ואטרקטיבית.
להפריח את השממה
המנבטה מייצגת את המיזם (הסטארטאפ) המגיע לעיתים
כגרגר זעיר ,בשלב הרעיון המוקדם ( ,)Pre-pre seedובעזרת
הצוות והכלים שהוא מקבל – אט אט מוציא שורש וגבעול,
וצומח להיות סיפור הצלחה מקומית ,פרח בלב המדבר.
מדי שנה מגישים מועמדות שלל יזמים ממגוון תחומים ,שכל
חזונם הנו לפתח את החלק הכי דרומי במפת ישראל .תנאי
הסף להגשת מועמדות למנבטה הנו שהנך חייב להיות תושב
החבל ,ויש גם כאלה שהדרימו עם החלום ועברו להתגורר
בחבל במיוחד ,מהצפון הרחוק ,ולו רק בכדי להיות חלק מיזמי
המנבטה ולהגשים את חלומם.
הליך הקבלה ויתרונות המנבטה
המועמדים נבחנים בפני ועדת היגוי מקצועית ,הכוללת
נציגים מטעם מועצה אזורית חבל אילות ,החברה הכלכלית,
קק"ל (שהצטרפו והפכו להיות שותפים חשובים ומהותיים
של המנבטה) ,קרן יק"א ועוד נציגים מהאזור ,לקראת כניסה
למסלול ליווי שאורך לכל היותר שנה.

להתמודד עם האתגרים הכרוכים במימוש חזונם.
> חברות לחצי שנה ב"קליקה" ,ה Hub-של חבל אילות ,הכוללת
מקומות ישיבה קבועים ,הכשרות וסדנאות מיוחדות ובלעדיות
לחברי ה.Hub-
סטארטאפ :המיתוס
בניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב על מדינת ישראל ,להצליח
כסטארטאפ זה לא קל ,למרות היותנו ה"סטארטאפ ניישן"
(.)Startup Nation
אומת הסטארטאפ החליפה את הגאווה הלאומית כמו המצאת
הסוסיתא ,העוזי ,הדיסק-און-קי או עגבניות השרי במיתוג
מנצח ,קליט ומדליק בפני כל אומה אחרת ,אך הנתונים מדברים
על כך ש 98%-מהסטארטאפים נכשלים ומותירים את היזמים
לעיתים במצב לא פשוט מבחינה נפשית ,חברתית ופיננסית.
במנבטה ,הרעיונות הראשונים היו יותר מחקריים בהוויתם –
רוב היזמים הגיעו מתחום המחקר ,מה שתורם למינוף המיזם
על ידי שימוש בידע וניסיון מעשי שצברו לאורך השנים
מעשייה ולמידה באקדמיה ובשטח ,תוך הליך הסקת מסקנות
ולמידת השוק וקהלי היעד ברמת ידע גבוהה מאוד.
היזמים שלנו
בפברואר  2021נפתח המחזור החמישי של המנבטה ,וארבעה
יזמים ויזמיות בחרו ונבחרו להגשים את חלומם ולהפוך את
הרעיון שלהם למציאות.
הכירו את סיפורם המופלא של אלה המפתחים את המיזמים
שאנו מאמינים שיוכלו להשפיע ,לשנות ,ולהפוך את החיים של
כולנו בחבל לטובים יותר.
עינב גלנטי (במקור שרפשטיין) נולדה בנצרת עלית ואחרי
מספר שנים עברה עם משפחתה לירושלים .הגיעה לקיבוץ
יטבתה בשנת  2008בעקבות זוגיות ,מאז עובדת במזנון
הקיבוץ ,והפכה לחברת קיבוץ משנת  .2013נשואה לעידן ואמא
של מעיין אריה ,עמרי ,נועה ורועי .לאחר השחרור מהצבא עינב
למדה רפלקסולוגיה ועיסוי מקצועי והתפרנסה מעבודה זו עד
שהגיעה לקיבוץ .בשנת  2006החלה ללמוד במקביל תזונה
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החזון
עינב רואה במיזם שלה פתח להקמת עסק גדול יותר שיוכל
לקלוט אליו אנשים מהחבל ובעלי ידע בתחום .מדובר בעסק
צעיר ומתפתח אך היא בהחלט רואה בעיני רוחה חברת
קוסמטיקה תוצרת הערבה הדרומית.
"אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לאורי שמש מיטבתה
שסייע לי מתחילת היזמות ועבד איתי צמוד כדי שהיוזמה
תתקדם ותרקום עור וגידים .בנוסף ,קיבלתי ליווי וסיוע רב
מסטודיו יטבתה בכל נושא שם העסק ועיצוב הלוגו .תודה
נוספת מופנית לפונדק יטבתה שאפשר לי לצאת לימי עבודה

מדוע דווקא המיזם שלי יצליח
ובמה אני שונה מאחרים בתחום?
אלו לרוב  2השאלות הקשות ביותר שיזם צריך להתמודד
איתן בתחילת דרכו .אם יש לך רעיון שאתה רוצה לפתח,
שאלת את עצמך את השאלות הללו וגימגמת  -מומלץ
לעשות שיעורי בית נוספים לקראת הצגת הרעיון שלך
החוצה .אם אתה לא מספיק מאמין בו או החלטי לגביו  -אף
אחד אחר לא יאמין בו.

ישי אופק ,במקור מקיבוץ רמת
יוחנן ,עד לפני חצי שנה התגורר
במצפה רמון ולפני כן בתל
אביב .הוא תמיד ראה עצמו גר
במדבר והמעבר למצפה רמון
היווה עבורו ניסוי כלים לראות
איך ואיפה הוא מוצא את עצמו
בדרום מבחינת עבודה ,דירה
וחברים .לאחר שהוציאו אותו
לחל"ת בסטארטאפ בו עבד
ישי אופק .יזם מבאר אורה.
כאנליסט ,החל לבדוק אופציות
בערבה .הוא חיפש דירת יחיד
להשכרה בחבל אילות ובין
חיפושיו הגיע לאתר המועצה ,נתקל בקול הקורא של המנבטה
– החליט להגיש מועמדות ועבר להתגורר בבאר אורה.
ישי הוא מיקולוג חובב שהחליט להגשים את חלומו ולפתח
מיזם מיקולוגי בשם "טראפלס אנד באפלס" .השם נהגה מתוך
אהבתו לסדרת הספרים והסרטים ״הארי פוטר״ והמחשבה
המצחיקה שבעיני רוחו ישנה חנות כזו בסמטת ״דיאגון״ (סמטה
קסומה המתוארת ב״הארי פוטר״).
״טראפלס אנד באפלס״ זו ערכה ביתית לגידול פטריות – מדובר
במצע גידול עם תפטיר (הפטריה עצמה שאנחנו לא רואים רוב
הזמן כי היא מתחת לפני השטח ,או העץ ,עד שהיא מוציאה פרי),
והרעיון הוא לאפשר לכמה שיותר מגדלים חובבים ,מסעדנים,
אנשי חינוך ומיזמים אקולוגיים להתחיל לגדל פטריות בעצמם,
בלי לעבור תהליך הכשרה או להשיג ציוד מיוחד .הערכה של
ישי מגיעה אחרי שהפטריה עברה את "החלק הקשה" בגידול
וכל שנותר לצרכן זה להפריח את הפטריות על השיש במטבח,
ברמה כזו שאפשר פשוט לקטוף ולטגן הישר במחבת.
איך נולד הרעיון?
ישי מתעסק בכל מיני שיטות של גידול ביתי וחקלאות אורגנית
כבר תקופה .כאשר גילה שיש טרנד בצפון אמריקה של גידול
פטריות ביתי ,חשב לעצמו "למה אין דבר כזה בארץ? הרי יש
פה קהילה לא קטנה של מגדלים חובבים" אבל אף אחד לא
לקח את זה לרמה שישי רואה בעיני רוחו ,וכך התחיל להתגלגל
הרעיון.
>>

9

עינב גלנטי בתהליך ייצור הסבונים .צילום :לירן יוחאי

איך הגעת למנבטה?
"כדי ליישם את הרעיונות והרצונות שלי בתחום נזקקתי למימון
וסיוע .בדרך זו הגעתי לנדב (נדב סטרק ,מנהל המנבטה) והוא
סיפר לי על תכנית ההאצה של המנבטה .קבענו פגישת זום ובה
הצגתי את הרעיון העסקי ואת תוכנית פיתוח המוצרים .הרגשתי
שיש התעניינות ברעיון שלי ונשאלתי מדוע דווקא המיזם שלי
יצליח ובמה אני שונה מאחרים בתחום .השבתי שאני אתרכז
בפיתוח מוצרים על בסיס חומרי הגלם החקלאיים המקומיים
בלבד .הרצון הוא לפתח מוצרים להקלה על אלרגיות וטיפול
בעור (בעיקר אקנה)".

טיפ מטוהר
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לרשות היזמים עומדים הכלים הבאים:
> תמיכה התחלתית של כ 10,000-דולר למיזם (ה Push-הקטן
והראשוני שלעיתים הוא בדיוק מה שחסר למיזם על מנת
שיוכל להתחיל את דרכו כדי לצמוח ,להתפתח ולהצליח)
> ליווי אישי ומקצועי ע"י צוות המנבטה ואנשי מקצוע מתחומי
היזמות ,הניהול והטכנולוגיה ,על מנת לסייע לצוותים שנבחרו

ונטורופתיה במכללת
"רידמן" בירושלים ולפני
שנתיים סיימה לימודי
קוסמטיקאית מוסמכת,
שהיוו עבורה מאין
סגירת מעגל ואיחוד של
כל הנושאים שלמדה,
והעניין ברקיחה וייצור
מוצרים קוסמטיים גדל.
בשנתיים האחרונות,
הסבונים הטבעיים של עינב .צילום :לירן יוחאי עינב איגדה את כל
המקצועות אותם למדה
ויישמה את כל הידע אל תוך מוצר הדגל שלה  -סבון טבעי.
עינב מספרת שתמיד הייתה לה אהבה לצמחים וגילתה הרבה
עניין בשימוש בהם לצרכים טיפוליים .היא עשתה לא מעט
ערבובים וניסיונות עם כל מיני צמחים ,וגילתה עולמות חדשים
בעיקר דרך ניסוי וטעייה.
בתהליך הכנת הסבונים הטבעיים ,עינב מקפידה על שימוש
בחומרים טבעיים ברמה הכי גבוהה שיש  -חשוב לה שהמוצרים
יהיו איכותיים ויוכלו להתאים ולענות לקהל הרחב על צרכיו
השונים .לאחר חשיבה והתייעצויות שלקחו מספר חודשים,
עינב מצאה את השם שהרגיש לה שהכי תואם למוצר ,לאזור
ולעסק וקראה לו "סודות הערבה".
מירב תשומת הלב כרגע מופנית לייצור הסבונים ,שתהליך
הכנתם מאוד מיוחד והם מכילים צמחים מקומיים שגדלים
בחבל – אלוורה ,חוחובה ,תמרים (המרכיב העיקרי בסבונים),
ושמנים אתריים כמו לבנדר וגרניום .את הצמחים הללו עינב
הופכת לאבקה או שמן ,ובסוף התהליך – יוצקת אותם אל
תבניות מעוצבות שונות על מנת ליצור מגוון של סבונים.
כיום ,הסבונים של עינב נמכרים בחנות בפונדק יטבתה ,בקיבוץ
אליפז ,בחנויות ״בראשית״ ו״ניצת הדובדבן״ ובחדרי אירוח
שונים ברחבי החבל.
עינב מייצרת גם נרות ,והחזון (והסיבה בגינה הצטרפה למנבטה)
הוא לפתח עוד  2מוצרי קוסמטיקה לטיפול באקנה ורגישויות
בעור ,על בסיס טבעי בשילוב של צמחים ,פירות ואפילו ירקות
שגדלים באזור.

במנבטה ומשמש בעצם כ"חנות הבית" למוצרים שלי ומייצר
חשיפה של המוצרים לקהל הרחב".

>>
אז למה לא לייבא מחו"ל ערכות מוכנות?
"יש יתרונות בייצור מקומי גם מבחינת עלויות וגם מבחינת
ההתאמה של הזנים לאקלים הישראלי .ובעיקר ,יש עניין עם
לשלוח בספינה או מטוס משהו שהוא חי ונושם ,כמו פטריה".

מה המסר שהיית רוצה להעביר לתושבי החבל?
״אני מאמינה שהפיתוח של המוצר יהווה אטרקציה
תיירותית נהדרת .אשמח לראות את תושבי החבל מגיעים
ומתנסים ,וכמובן ליצור שיתופי פעולה עם שאר אתרי התיירות
באזור״.

החזון
ישי תמיד רצה להיות עצמאי ,דוגל בעצמאות כלכלית ומאמין
שכולנו צריכים לשאוף לכמה שיותר עצמאות אנרגטית,
תזונתית ותשתיתית .המיזם הוא דרך להגשים את החזון של
ישי ,והוא רואה אותו משתלב במגוון דרכים על מנת לצמצם
את הקילומטראז' שהאוכל שלנו עובר עד שהוא מגיע אלינו
מהמשק ,את החשמל שזורם ממקור ההפקה ,את המים
שעוברים בדרך וכו'.

איתמר שפירא ,בן  ,44נשוי להדס ואבא לשלוש בנות – רון,
אופק ונוגה .מתגורר בבאר אורה מזה כ 10-שנים ,חי ונהנה
ביישוב שאותו הוא רואה כנפלא ,ובמקור נולד באילת ,בין הים
למדבר ומציין כי ״למען האמת ,תמיד הייתי יותר מחובר לצד
היבש של המשוואה  -למדבר מאשר לים״.
לאחר הצבא והטיול הגדול חזר לאילת ומשם המשיך ללימודי
גיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע .עם סיום התואר
השני חזר עם משפחתו לאזור ,בעיקר בשל חלום לעסוק
בתיירות אופניים וסלילת שבילי אופניים .בתקופה ההיא ,בשנת
 ,2007כל נושא תיירות ותשתיות האופניים היה ממש בחיתוליו
ולכן על מנת להתקיים החל לעבוד בתחום אחר ,בחברת
״מ.דיזנגוף״ ,סוכנות האוניות של חברת ״צים״.

מה המסר שהיית רוצה להעביר הלאה?
לאדם שמתלבט שם בבית האם להגיש מועמדות למנבטה ישי
אומר "שווה לנסות! אם יש לך רעיון מעניין ואתה חושב שיש
לך את היכולת לבצע".
ולכם ,תושבי החבל ,אם ישי מגיע אליכם למטע ,לנגריה או
לרפת ומבקש נסורת ,גזם או קש – תדעו שהוא לא משוגע ,הוא
בשלבי הקמות וניסויים ומודע לכך שאלו לא סביבות הגידול
הטבעיות של הפטריות – אבל הוא עדיין מאמין שגם שם זה
יקרה.

המיזם
המיזם של תמר משלב הדרכה וירטואלית עבור תיירים
שמגיעים ללוטן .היא זיהתה צורך בהדרכה וירטואלית רב-
שפתית  -תיירים רבים מגיעים למתחם האקו-כיף בקיבוץ
לוטן ועוברים סיור אקולוגי שבו הם לומדים על גינון אורגני,
בניה בבוץ ועוד .תקופת הקורונה חיזקה אצלה את הידיעה
שיש לבנות מערך הדרכה וירטואלי על מנת לאפשר למשפחות
גרעיניות וקבוצות קטנות להנות מסיור מודרך ללא צורך
במדריך אישי.

תמר ברדה הגיעה לחבל אילות ממושב במרכז הארץ לפני כ6-
שנים יחד עם בעלה ,בועז ,ושני ילדיהם  -שחר ועמית .היא
חיפשה מקום שבו תוכל לתרום מעצמה ,להרגיש משמעותית,
להיות חלק מקהילה צומחת ולאפשר לילדיה חינוך מצוין

איך הגעת למנבטה?
״כתושבת חבל אילות אני עוקבת כבר מספר שנים אחרי
פעילות ההאב בכלל ,והמנבטה בפרט .שיתפתי את נדב ,מנהל
המנבטה ,ברעיון שהיה לי שנבע מצורך אמיתי לאפשר לתיירים
שמגיעים ללוטן לקבל הדרכה בקבוצות קטנות .בנוסף ,זיהיתי
כבר לפני שנתיים את הקושי של קבוצות נוער להישאר
מרוכזים במהלך סיורים מודרכים וחיפשתי דרך שתאפשר
להם להנות מההדרכה ולשלב אמצעים טכנולוגים .המנבטה
מאפשרת לי לקבל סיוע כלכלי ומקצועי לטובת בדיקת
האמצעים הטכנולוגיים ,פיתוח התוכן המקצועי ,הטמעה שלו
ושיווק .אני מאוד ממליצה להיעזר במנבטה ,בנדב ,ובכח שיש
להאב של חבל אילות .הרבה חיבורים ורעיונות לשיתופי פעולה
נוצרים בסביבת עבודה משותפת״.
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ובחרה בקיבוץ לוטן שבדיוק עבר שינוי והפך לקיבוץ מתחדש
באותה תקופה .כיום היא חברת קיבוץ לוטן ושמחה מאוד על
הבחירה שעשתה.
תמר מנהלת בימים אלו את ענף התיירות בקיבוץ לוטן ושותפה
בניהול ענף האקולוגיה .תחום היזמות קרוב לליבה  -בתקופה
שבה גרה במרכז עסקה בפיתוח עסקי וטכנולוגי של מתחמי
תיירות ,באמצעות מיזם שהקים איש תיירות מהערבה
התיכונה .בנוסף ,עסקה בבניית אתרי אינטרנט וניהלה מספר
עסקים עצמאיים בתחומים שונים .יש לה ניסיון רב גם בתחום
החינוך וההדרכות ,והעבודה הנוכחית שלה מאפשרת לה לשלב
את היכולות הללו.

איתמר מספר כי שני הרעיונות הללו עלו על הדף כבר לפני
מספר שנים כחלק מחלומות שמתישהו צריך להגשים ,ואז
הגיעה המנבטה ,כשמה כן היא " -מאיץ יזמות וחדשנות".
״מהרגע שנפתח סבב ההגשות האחרון התהליך היה מהיר,
ענייני ,ממוקד ומדויק ,מרגע ההגשה ,הצגת הפרויקטים ועד
ההודעה על הזכייה במענקים״ .מספר איתמר.
מה החלום שלך?
״החלום? פרטנרים מקומיים .וכן ,זו הזמנה .האזור שלנו
שופע במוחות טובים שיכולים לקחת חלק במיזמים כגון אלו.
אנשי הנדסת חומרים ,כימיה ואפילו חולמים בהקיץ שדווקא
מתוך המקום של חוסר הכרות בתחום יכולים להיות Open
 Mindedומלאי תובנה ורעיונות בתכנון ופיתוח.
והחלום הגדול? מפעל לייצור ושיווק של המוצר הסופי ,כאן
בחבל אילות״.
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בואו נגשים חלומות.

רוצים להצטרף למנבטה? מתעניינים? רוצים לשמוע עוד?
מעבר לקול הקורא שיוצא פעם בשנה (לרוב בסביבות ספט׳-
אוק׳) ,ניתן לפנות לנדב סטרק ,מנהל המנבטה בחבל אילות
ומנהל ה HUB-האזורי ,בכתובת הדוא"לinfo@hub-eilot.co.il :
כמו כן ,הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של המנבטה:
www.hub-eilot.co.il/manbeta
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תמר ברדה .יזמית מקיבוץ לוטן

איך הרגשת שהליך הקבלה היה עבורך?
״הפרזנטציה שהצגתי הייתה בזום ,כיאה לתקופת הקורונה,
מה שהיה מאתגר ולא איפשר ליצור קשר אישי עם המראיינים.
השאלות שנשאלתי היו רלוונטיות ,ואפשרו לי לחדד את הצורך
במוצר ולהתמקצע״.

ביקון סוכנות אוניות בע״מ
״והחיים כמו החיים ,חזקים מהכל ,והעבודה בסוכנות האוניות
תפסה חלק נכבד מחיי והאהבה שלי לים הלכה וגדלה.
בשנת  2012סגרה חברת ״צים״ את משרדיה באילת והקמתי
את חברת ״ביקון סוכנות אוניות בע״מ״ שהיא סוכנות האוניות
המקומית היחידה הפועלת באילת ומספקת שירותים לאוניות
במרחב נמל אילת .עם השנים נחשפתי לתחום הימי והתת-ימי
בעיקר בכל הקשור לבעיות הצצות תחת המים .הים הוא מרחב
נעים למראה אך יכול להיות מסוכן מאוד .השילוב של תווך
ימי קטן עם מכונות כל כך גדולות שצפות על פני המים יוצר
שילוב של אלמנטים שבמקרה של בעיות – מדובר בבעיות לא
קטנות״ .במהלך שנות עבודתו ,יש שתי בעיות שאיתמר נתקל
בהן לא מעט ,והחליט בעזרת המנבטה לפתח פתרונות עבורן.
הבעיות הן:
 .1איבוד עוגן  -״מזה מספר שנים אני עוקב אחר איבוד עוגנים
של אוניות שהסוכנות מספקת להן שירותים .איבוד עוגן יכול
להיות תוצאה של השלכת עוגן בצורה לא מבוקרת או כתוצאה
של כשל מכני .בשתי הסיבות הללו התוצאה היא זהה  -עוגן
מברזל ששוקל טונות ושרשרת של מאות מטרים שוכבים על
קרקעית הים .כשאירוע של איבוד עוגן חוזר על עצמו (בממוצע
זה קורה פעם בשנה) עולות השאלות ״מה עושים? כיצד ניתן
לחלץ עוגן שכזה ולהשיבו לאוניה טרם הפלגתה?״ .התשובה
היא שאפשר ,אך קודם יש לאתרו ,וכאן מתחילה הבעיה״.
איתמר גילה כי מלאכת האיתור של העוגן מסובכת לא פחות
מיכולת העלאתו חזרה אל האוניה .בכמה מקרים נשלחו
צוללים אל קרקעית הים ללא הצלחה בשלב האיתור מפאת
העומק ,זמן התחתית בו מותר לשהות והראות.
כחלק מהרעיון של השימוש במנבטה ,איתמר מתכוון לפתח
אביזר חדשני שמטרתו לסמן אלמנטים על קרקעית הים ,כגון
עוגנים .את נושא האיתור ,זמן הצלילה והעומק הוא פותר
באמצעות   ROV - Remote Operated Vehicleשבבעלות
החברה שלו ,שזו בעצם צוללת קטנה או רחפן תת-ימי
המסוגל לסרוק ,לאתר ,למפות באמצעות סונאר (טכנולוגיה
לניווט ולגילוי צוללות ואוניות הפועלת באמצעות גלי קול)
או מצלמה ולבצע פעולות עם זרוע עבודה .האביזר שיתוכנן
יחובר לאלמנט על הקרקעית ויאפשר זיהוי של האלמנט על
פני המים״.
 .2זיהום ופגיעה באיכות הסביבה
״כחלק מהעבודה עם אוניות ובעיקר במפרץ אילת המוכרז

כשמורת טבע ,אנו תמיד חוששים מאירועי זיהום ים .בעולם
בכלל ,ובעולם הספנות בפרט ,יש מודעות רבה לנושא וקיימים
סטנדרטים מחמירים מאוד בנושא מניעת זיהום ים מאוניות,
אבל סטטיסטית ,פעם בכמה שנים מתרחש זיהום ים באחת
מהאוניות הפוקדות את הנמל .המרחקים הקצרים והרוחות
גורמים לכל אירוע באילת להיות בעל פוטנציאל הרס גדול
לסביבה ולאוצרות הטבע הקיימים באזורנו .האירוע האחרון
בים התיכון (שהוביל לכך שבאמצע פברואר לוויתן מת נשטף
אל שמורת חוף ניצנים) רק מלמד אותנו כמה רגישה המערכת
הסביבתית לאירועים מסוג זה וכמה הנזק הוא משמעותי
כשכתם דלק או שמן באים במגע עם החוף.
הגישה היא להגן על הסביבה על ידי פריסת מערכות הגנה על
החוף ואלמנטים חופיים נוספים .הרעיון המרכזי במיזם השני
הוא לייצר גישה "התקפית" ולפגוש את הזיהום מהר ,ובלב
ים ,למצוא את התרכובת הכימית הנכונה שתוכל בשילוב עם
אמצעים טכנולוגיים "לפגוש" את הזיהום כמה שיותר מהר
וכמה שיותר רחוק מקו החוף״.
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המנבטה
"קפצתי על ההזדמנות כשראיתי שיש כאן תוכנית אקסלרטור
(תוכנית האצה) למיזמים חקלאיים וטכנולוגיים .אין כזה
במרכז .ובכלל ,בתור קיבוצניק יותר קל לי לדבר עם אנשים כאן
בחבל מאשר עם קרנות הון סיכון ברוטשילד (תל אביב) .נדב
עזר מאוד בהכנה ,בהכוונה ובתהליך ,וזה בסך הכל היה מעניין
ומפתח למיזם".
ישי מספר שתהליך הקבלה למנבטה היה מאתגר ,כי להצליח
לגדל משהו אצלך בבית זה דבר אחד ,אבל לשכנע ועדה של
אנשים עם רקורד מקצועי מהתחום שאתה יכול לעשות את זה
בקנה מידה רחב – זה כבר דבר אחר .נוסף לכך ,מדובר במיזם
שהוא לא נפוץ כאן בארץ ויש מחסום מסוים שצריך לעבור
כאשר מציגים את הרעיון בפני אנשים אחרים.

פטריות שישי מגדל בביתו

איתמר שפירא .יזם מבאר אורה .צילום :אוסף פרטי

ע

חוזרים לימי

|

נורית גורן
זיו זאב אברמוביץ

ערך חינוכי

זיו זאב אברמוביץ׳

טקס חנוכת ׳צריפי בראשית׳ בקיבוץ אילות שהתקיים בחורף האחרון ,פתח דלת אל ההיסטוריה של הקיבוץ
והזכיר לכולם מאיפה הכל התחיל

הגרסה החינוכית
משפחת מודריק .צילום :חנית פוגל

אחת מהמערכות שסבלו יותר בזמן הקורונה ,הייתה מערכת החינוך .אנחנו מודעים לפגיעה בה במיוחד אם אנחנו
הורים לילדים .אבל יש גם דברים טובים שהקורונה הביאה למערכת החינוך והטוב שבהם ,הוא אילוץ המערכת
לחשב מסלול מחדש .על פניו ,נראה שהזום הוא המענה היחיד להעברת הידע מהמורה לתלמיד ,אבל לא כך המצב.

חנן גינת .צילום :חנית פוגל

עמנואל מודריק ז״ל

אחד מ׳צריפי בראשית׳ לאחר השיפוץ .צילום :אפרת אמיתי
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עיתוני מלחמה ,הודעות מהחזית ,הכל נכנס בין כתליו .יחד עם
החלטות הרות גורל לענפים וחברי מזכירות שעיצבו את אילות
לקיבוץ שהוא היום.
בתפקידו החדש ישמש הצריף חדר מורשת ובית קפה וישוב להיות
אחד ממרכזי החיים של הקיבוץ .כשיפתח הצריף המחודש השני,
הוא ישמש חדר מלאכה ואומנות.
ביום רביעי ,10.02.2021 ,התקיים בקיבוץ אילות טקס פתיחת
הצריף המזרחי המחודש של צריפי בראשית במעמד חנן גינת ,ראש
המועצה ,יהודה אבני ,מנהל מחוז דרום בחטיבה להתיישבות ,צבי
קופלד ,מנהל מחלקת ההנדסה בחטיבה להתיישבות מרחב דרום,
אהרון לוויתן ,מהנדס המועצה לשימור אתרים ,ובני משפחתו של
עמנואל מודריק ז״ל ,שהיה חשב במשרדי הממשלה ,ואשר סייעו
בגיוס הכספים לשיפוץ המבנה .הטקס נערך בקיבוץ אילות אל מול
שני צריפי בראשית ,אחרי ארוחת צהריים מפנקת .בין נאום לנאום,
ילדי הקיבוץ הופיעו בשירה בניצוחו של אילון גינסבורג .בסוף
הטקס המשתתפים הוזמנו לשתול עצים לצד הצריפים.
ונסיים במשפט של יגאל אלון" :עם שאינו יודע את עברו ,ההווה
שלו דל ועתידו לוט בערפל״.
או כמו שחברי קיבוץ אילות אוהבים לומר" :אילות נתנה כבוד
לעבר שלה כדי לדאוג לעתיד שלה".
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׳צריפי בראשית׳ הם צמד צריפים עם עבר חשוב ועשיר ,שבתוכם
נלקחו החלטות שלימים יעצבו את האופי הייחודי של קיבוץ
אילות .הצריפים הובאו לנקודה בה הוקם קיבוץ אילות מעט לפני
חג העלייה ב.24.12.1962-
חדר האכילה (כינוי לחדר האוכל ע״י החברים) החדש ,שנבנה על
עמודים ונשא מבטו אל הים ,היה בשלבי בנייה ולכן היה צורך
בחדר אכילה ומטבח זמניים עבור החברים שעברו מהפלוגה
לנקודה החדשה .הארוחה הראשונה נערכה בחנוכה ולכן כתבו על
קירות הצריף "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".
כשהסתיימה בניית חדר האכילה הפכו הצריפים למועדון לחבר,
חדר התקליטייה ומבנה המשרדים של היישוב .אוטו ה"דואר נע"
פרק שם את המכתבים שכולם חיכו להם וגם הטלפון הציבורי
היחיד היה במבנה .לצד שולחן סדרן העבודה היה חדר הישיבות
וחדר מרכז המשק .המזכיר קיבל תא קטן שבו קיבל חברים
לשיחות נפש ועל הצריף האחר השתלטו אנשי הנהלת החשבונות,
הגזבר ,רכז התרבות שקיבול חדר ומקום כבוד ניתן למכונת
הסטנסילים עליה הודפס העלון המקומי.
כשנבנה חדר האכילה האחרון עברו כל המשרדים לחדר האכילה
הישן .הצריף הפך למחסן ,ולימים גם לסדנת אמנות ומחסני ענפים.
בעשור האחרון לא היה בצריפים הוד ולא הדר ורק שלט אחד
נקבע בו " -זהו מבנה לשימור והעבריין ייענש".
כאמור ,בין  1962ל 1983-היה זה מבנה שוקק חיים של ממש.

אהרון לוויתן .צילום :חנית פוגל

השם "מיינקרפט" מוכר לרבים מכם (אם אתם הורים לילדים
ביסודי ובחטיבה) כמשחק מחשב שהילדים "שורפים" עליו זמן
רב ,במקום ללמוד .מה אם אגיד לכם שאתם יכולים להשתמש
ב"מיינקרפט" כפלטפורמה חינוכית לכול דבר ועניין? ולא ,אני
לא מדבר על ללמוד לקח לחיים .לאור ההצלחה המסחררת לה
זכה המשחק ברחבי העולם (מאות מיליונים של משתמשים),
מיקרוסופט ,המוציאה לאור של המשחק ו ,mojan-החברה
שפיתחה את המשחק ,החליטו להוציא גרסה חינוכית שתתן
מענה למורים ותלמידים ללמידה מקוונת .הגרסה עונה לשם
 ,minecraft: education editionואפשר ללמוד דרכה
מקצועות ונושאים כגון מתמטיקה ,אנגלית ,פיסיקה ,ביולוגיה,
תקשורת ,תנ"ך ,עיצוב ,אדריכלות וכמעט כל מקצוע שאתם
יכולים לחשוב עליו (חוץ מלשון ,היות והמשחק באנגלית).
את המקצועות אפשר ללמוד בכול הרמות ,מרמת גן ועד רמת
בגרות.
אז איך בעצם לומדים עם "מיינקרפט הגרסה החינוכית"?
ממש כמו במשחק המקורי ,הילד נכנס לעולם תלת מימדי אותו
הוא יכול לשנות ולבנות כאוות נפשו .לכול ילד יש "אווטאר"
(דמות וירטואלית) ,איתה הוא מסתובב בעולם של המשחק
ומשלים משימות .חברת מיקרוסופט הגדילה לעשות ופתחה
אתר ייעודי לגרסה החינוכית ,בו יש מערכי שיעור שלמים
במקצועות רבים (שוב ,מרמת גן ועד בגרות) .את המקצועות
ניתן להוריד ולהתקין למשחק .בנוסף ,המורה מבית הספר יכול
לבנות מערכי שיעור התואמים את עולם המשחק ולהעביר
אותם לתלמידים .אם בא לכם ,אז גם אתם ההורים יכולים
לפתוח חשבון וליצור מערכי שיעור לילדכם .זה אולי נשמע
מפחיד ,אבל הממשק הפשוט של המשחק ביחד עם טוטריאל
(הדרכה וירטואלית) אותו המשחק מספק ,הופכים את בניית
השיעורים לקלה וכיפית.
איך נראים השיעורים?
כאמור ,המשחק הוא תלת מימדי והוא פורס עולם שלם
שאותו אפשר לעצב .מערכי השיעור יכולים להיות לדוגמא
תחרות ,מסלול אותו הילדים צריכים לעבור ,אבל הם לא
יכולים להתקדם עד אשר הם פותרים בעיה כלשהי (חשבונית,

עיצובית וכו') ,כל פתרון מקרב אותם לסוף המסלול .אם אתם
מעוניינים לראות דוגמאות ממשיות למערכי שיעור ,היכנסו
ליוטיוב ורישמו  ,minecraft: education editionכך תוכלו
באמת להתרשם.
אז למה דווקא "מיינקרפט"?
בנוסף ללימוד המתבקש של המקצועות ,השימוש ב"מיינקרפט"
מאפשר לילדים ללמוד עבודת צוות ,היות וכיתה שלמה יכולה
להיכנס לאותו עולם (אותו יצר המורה או שהורדנו משרתי
החברה) ולעבוד יחד לפתרון הבעיות .בהמשך לזה ,הילד
יכול גם ללמוד על ניהול צוות ,פיתוח מיומנויות טכנולוגיות,
פיתוח יכולות עיצוב ולמתקדמים גם פיתוח בוטים .בסופו של
דבר ,אנחנו לוקחים משחק מחשב בו הילד רוצה להיות גם
ככה ,ומנצלים אותו ללימוד אפקטיבי .מה שנקרא win win
.situation
לאט לאט ,הגרסה החינוכית של המשחק נכנסת למערכת
החינוך ובתי ספר מתחילים לעבוד איתה .חשוב לציין שהגרסה
לא שמורה רק לבתי הספר וגם בבית ההורים יכולים לעבוד
איתה ביחד עם הילדים ,לשיפור החוויה הלימודית.
הורים ,עשו לעצמכם טובה :היכנסו לאתר הבית של המשחק
 minecraft: education editionהתרשמו והורידו.
לא תצטערו.

ק

קליטה על הספה
יעל לרנר

אחד הדברים החשובים בהתפתחות של חבל אילות הוא היכולת לקלוט משפחות ואנשים חדשים ולשלב אותם
בקהילות המגוונות .בכל גיליון נביא לכם את סיפורם של הנקלטים בחבל ,כאלה שהחליטו לעזוב מקום מגורים,
משפחה וחברים ,על מנת להעתיק את חייהן לאזור הערבה הדרומית.
את טור הקליטה הראשון ,ארצה להתחיל בפוסט שפרסמתי
באוגוסט  ,2018בעמוד הפייסבוק שלי:

אז...שינינו נוף מעיר למדבר וים ,ושינינו קהילה ,ויש כאן
היכרות עם אורח החיים בקיבוץ ,והאנשים ,ושילוב הילדים
ועיר חדשה .מאוד מרגש!
אז אנחנו כאן ,בקיבוץ אילות ,הקיבוץ הפריפריאלי ביותר
בארץ .מתחילים מסע חדש בחיינו ,בכל הכוונות הטובות,
האופטימיות והתקווה .אני מצידי מבטיחה להביא לכם
מהמראות ,התחושות והאתגרים שבודאי יתעוררו בדרכנו,
מההתלבטויות המשעשעות שבהן נתלבט ,וכמובן תיירות
איכותית ,חברתית ,מכבדת ונפלאה .מי יודע? מה שבטוח ,יהיה
מעניין!״
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תהליך מורכב של שנתיים ,גם יחלקו בנכסים שוותיקי הקיבוץ
עבדו להשיגם במשך שנים רבות ובקשיים מרובים .הנקלטים
גם נכנסים לקהילה שחיה יחד מזה עשרות שנים ולה מערכות
יחסים ענפות ,קשרים משפחתיים והכל סבוך האחד בשני.
למעשה ,עבור נקלט עירוני ,קיבוץ שיתופי הוא ״כוכב לכת
אחר״ שבו שפה שונה ,כללים שונים ונורמות אחרות שאותן
יש ללמוד ולעכל .תהליך ההשמה של הנקלטים גם הוא קריטי
להצלחת התהליך :יש את צורכי הקיבוץ מול צורכי הנקלט,
כשלעיתים הנקלט שעסק בתחום אחר לחלוטין מגוייס לעסוק
באחד מענפי הקיבוץ ללא קשר לתחום העיסוק שלו ,דבר
היוצר מורכבות וקושי נוסף .המורכבות גוברת עבור נקלטים
בעלי מקצועות חופשיים ,שלא לובשים את בגדי העבודה
המסורתיים ועובדים במושגי הקיבוץ המקובלים .ולכאן יגיעו
יותר ויותר אנשים העוסקים במקצועות אלה ,הנוצרים מיזמות
אישית ועיקרם עבודה עצמאית ומניבה גם מבחינה כלכלית וגם
מבחינה קהילתית .אחד הפתרונות למורכבות זו (לדעתי) ,הוא
דיאלוג בלתי פוסק בין הנקלטים לותיקים ,מענה על כל שאלה
ברצינות ובכבוד ,תיווך וצמצום הפער הבין דורי ובכלל .ללא
ספק ,לועדות הקליטה תפקיד חשוב ומכריע בקליטה מוצלחת,
אך מן הראוי להפגיש בין נקלטים מקיבוצים שונים כדי ללמוד

על תהליך הקליטה האישי שחווה כל נקלט וכדי שיוכלו לשתף
חוויות ורגשות מהתהליך המורכב שלעתים מעלה תחושה
של בדידות ,ומבחינת חבל אילות ,אולי אף להקים גוף השמה
ופיתוח הון אנושי מטעם המועצה ,שתפקידו לסייע בפיתוח
ההון האנושי בחבל אילות ,לעזור באיתור תעסוקה תואמת
כישורים לנקלטים חדשים ולהציע מקומות עבודה שיביאו
לכאן כוחות חדשים ,כי את החבל חייבים להמשיך ולפתח
ובזה טמון עתידנו .ובאשר אלינו ,אנחנו חברי קיבוץ אילות
ממאי  ,2020שמחים ומאושרים על ההזדמנות שניתנה לנו ועל
ההזדמנות שאנחנו הענקנו .אנו מתגוררים עם שלושת ילדינו
בקיבוץ ,יקירי עוסק בתחום המחשוב ואני עוסקת בפיתוח
תיירות ,כתיבת תוכן ,יצירה והדרכת סיורי אמנות ,קולינריה
באילת ובערבה .ובשורה התחתונה :אנחנו בבית.
יעל לרנר היא עיתונאית תיירות ותיקה ומחברת רב המכר ״רגעים
קטנים״ -ספר טיולים קלילים למשפחות וילדים ,שהקדישה את
חייה ואת עבודתה לעולם התיירות .אחרי שהיגרה מאזור המרכז
לקיבוץ אילות ,גילתה מחדש את אילת והתאהבה בקהילה וברוח
המקום .בתחילת  2020החלה להדריך סיורי אומנות וסיורי
טעימות באזור התעשיה של העיר בשיתוף תאגיד תיירות אילת.
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ועכשיו ,אכתוב על הקליטה ממרחק של שנתיים וחצי ,בצורה
מעט יותר מפוכחת ,כי בכל זאת ,עברנו כמה וכמה דברים.
אז מהבחינה הזו ,אקדים ואכתוב ,כי פירוש המילה ״קליטה״
בעברית הוא ״קבלה אל תוכו״ ,״כניסה אל קרבו״ ,ולקיבוצי
הערבה בכלל וקיבוץ אילות בפרט יש כוונה כזו ,וכוונה
אמיתית וכנה .יחד עם זאת ,יש לזכור כי מדובר בתהליך דו-
סיטרי ,מורכב מאוד ובפירוש לא קל לשני הצדדים .לקיבוץ-
כי ״הנקלטים״ נכנסים לבית ,לסלון ,לקהילה ולמהות המקום
אליו הגיעו ,לעסקי הקיבוץ ,לאסיפות ,יהיו חלק מהתלבטויות
והחלטות רגישות יותר ופחות ,ובשורה התחתונה  -ולאחר

משפחת לרנר
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״זהו .בדרך כה פשוטה וקלה ,ועם אנשים אדיבים במיוחד
במשרד הפנים באילת ,שיניתי מילה אחת בתעודת הזהות .את
המען ,לאילות .קיבוץ אילות .שלוש דקות נסיעה מאילת .בכך
הסתיימה לה קרוב לשנה של התלבטות ארוכה ומורכבת עם
אהובי ואהוביי ,משפחתי ויקיריי ,מבפנים ומבחוץ ,שהחלה
מפוסט מרגש שכתבה חברת קיבוץ אילות ,שבעט לי בבטן
וניער אותי ואותנו על השינוי שעברה בחייה ועל הפשטות
המבורכת בחיים כאן .למי שלא יודע ,קיבוץ אילות הוא
קיבוץ שיתופי ,כזה כמו של פעם ,עם רעיונות גדולים ,תיירות
מתפתחת ואנשים שחיים בקהילה משגשגת ואכפתית .כן,
גם הגבה (המעוצבת) שלי הייתה מתרוממת לו שמעתי על
מישהי שחיה בעיר משך רוב חייה ,אוהבת ומאוהבת בתל אביב
עד עמקי נשמתה ,עבדה ועובדת במרכז התקשורת והמדיה
הישראלית ולעולם ,אבל לעולם לא מוותרת על ליפסטיק
אדום ,עוברת לקיבוץ שיתופי ,עם חדר אוכל ותקציב חודשי
ורכבים של הקיבוץ ,אבל מי שבאמת מכיר אותי ,נזכר שגם
בגיל  17עשיתי את אותו הדבר בדיוק ,כשיצאתי לשנת שירות
בגרעין הנח"ל של השומר הצעיר בקיבוץ גן שמואל.
אז מה גרם לנו להחליט ,ואני לא קוראת לזה לעזוב ,אלא
לנסות ,להתנסות וקצת לנער את חיינו ,לעזוב את העיר ולעבור
לקיבוץ שיתופי בשנת  ?2018לשנות את מקום מגורינו ,אורח
חיינו ואפילו את השפה שאליה התרגלנו? אני קוראת לזה שינוי
מבורך ,כזה שמרגיש כמו כשיוצאים למסע מרגש ,כזה שעושה
כאב בטן של פחד ועונג בבת אחת .הרצון שלי לעסוק בתיירות,
לקדם אותה ,לפתח אותה ולא רק לדבר ולכתוב עליה (שאת זה
כמובן אמשיך לעשות ,ובאהבה רבה ,כי זה הטבע שלי) ,הרצון
שלנו לחזור לערכים כמו ציונות ,עשייה משמעותית ,אהבת
אדם וארץ ,שקצת הפכו לנלעגים בשנים האחרונות .הרצון
שילדינו יחונכו לאהבת הטיולים ,הטבע ,החופש להיות ילדים
אבל גם להיות בעלי אחריות וכבוד ,להיות יצירתיים סקרנים
ולשאול שאלות ,ויגדלו קצת כמו שאנחנו גדלנו  -בחוץ בדשא
ובשכונה ,ולא במערכת חינוך מותשת וכבויה ,בצדק או שלא
בצדק .הרצון שלנו לחיות בקהילה מכבדת ,קהילה שקיבלה
ומקבלת אותנו בחום מהרגע שהגענו .קהילה כזו ,שטרם
הגעתנו לביתנו החדש ניקתה את הבית ,הביאה עוגות ודברי
מתיקה ,קהילה שאנשיה הציעו ומציעים עזרה בכל תחום.
ואנחנו לא מפסיקים להתרגש .והטבע ,שבילי הקיבוץ ,השלדג
שראינו אתמול בדרכנו על עץ הצאלון ,המדבר ומפרץ אילת
שמציץ כאן מכל פינה .כי קיבוץ אילות נמצא בכניסה לאילת,
כך שאני נמצאת ליד עיר ,שעוד אכתוב עליה בהמשך ,ובמרחק
שש דקות נסיעה משדה התעופה של אילת .אז יש לנו עיר
קרובה עם כל מה שהיא יכולה להציע (מבטיחה לחקור ולגלות
לכם את כל מה שיש ,כי אילת של התיירים היא לא אילת של
המקומיים) ,וכמובן את הים הכי יפה בארץ!

מ

מארגנים את העסק
מורן דובדבני

המדור שמקדם עסקים קטנים בחבל .והפעם ראיון עם מור קידר ,מטפלת בתטא הילינג ומאמנת  ,nlpשהבינה
שהטיפול שעזר לה להחלים הוא מתנה שחייבים להעביר הלאה .ואיך הסתדרה בקורונה כעסק עצמאי?
הקורונה הביאה עלינו תקופה
לא שפויה :סגר ,בידוד ,קיפאון
כלכלי ,חוסר ודאות ,אבל גם
קפיצה טכנולוגית והזדמנות
לחשיבה מחודשת וביצוע סדר
פנימי.
אם גם אתם חוויתם כאבי ראש
ותחושת אובדן של זמן ומרחב,
לא בהכרח חטפתם קורונה.
מסתמן שאלו סממני התקופה.
ההמלצה הראשונית שנתתי
ללקוחותיי עם פרוץ הקורונה
,הינה להפנים שמדובר במצב
חדש ,מאתגר יותר ,להוריד
עומס וציפיות מעצמנו ,מהעסק,
מהזוגיות ומהילדים ,למצוא דבר
שממלא אותנו ומתאפשר בסגר
גם אם צריך לשלם ,אבל להישאר
שמחים ופחות שחוקים.
לא יקרה כלום אם נרוויח פחות
לתקופה ,אם הבית לא יהיה
מבריק ,או אם הילדים יאכלו
קורנפלקס לארוחת ערב.
לעומת זאת ,יגרם נזק אם נמשיך
לפעול כרגיל בלי להבין שהתמונה השתנתה וננסה לנצח על
הכל בכלל החזיתות.
ההמלצות כללו בין היתר :התאמה של ההוצאות בבית ובעסק
למצב החדש ,יצירת תקציב משפחתי ועסקי ,וההמלצה
האהובה עלי  -הורדת תשלומים ועמלות ומיצוי כלל הזכויות.
השלב הבא כלל יצירת ערוצי הכנסה נוספים לעסק ולבית,
כמה שיותר ,ורצוי שאינם תלויים במעסיק מסוים.
בגליון זה בחרתי לראיין את מור ,מורה ומטפלת לתטא הילינג
ומאמנת .nlp
מור ואני נפגשנו לראשונה לפני כשנה ב"מרושתות" .תוכנית
ייחודית לעצמאיות בחבל ,שהובלתי עם שרון ארובס ושרי
ברקן.
מור הגיעה מצוידת בנוכחות מרשימה ,טונה של אינטליגנציה
רגשית וחוש הומור בריא.
שימרנו מאז את הקשר .אומנם בקטנה ,וואטסאפים ,טלפונים
ומחשבות על שיתופי פעולה.

מה היתרון היחסי שלך?
בראש ובראשונה אני חיה את זה ,מאמינה בזה ונושמת את זה.
אחרי הכל ,מדובר בחוויה אישית שחוויתי על בשרי .אני חובבת
את האנושות בסך הכול ואנשים בעיניי הם מרתקים ,כל אדם
הוא עולם ,כל מוח עובד וחושב אחרת ואני מוצאת את עצמי
מרותקת ומלאת פליאה כל יום מחדש.
אני מביאה לקליניקה ולהכשרות ניסיון מעשי של מאות
מטופלים ועשרות תלמידים שליוויתי .אני לא מפסיקה ללמוד,
להרחיב אופקים ולהתחדש ,עברתי אין סוף סמינרים והכשרות
חוצי עולם.
העסק מסמיך לקוחות מכל הארץ ויתרון נוסף הינו המיקום.
הערבה מאפשרת התנתקות מרעשי הרקע וחיבור לשקט
ולעוצמה של המדבר.
מעבר לכל ,אני מסתכלת על מטופליי ולקוחותיי כשגרירים
שמייצרים אדוות של חיים טובים יותר לסובבים אותם.
מהם האתגרים המרכזיים של העסק?
מדובר במופע של אישה אחת .אני עושה הכל בעסק .שיווק,

כיצד הקורונה השפיעה על העסק?
ההתחלה היית מלחיצה .קורסים בוטלו ,טיפולים נדחו "עד לא
ידע" והכל היה בהרבה חוסר ודאות .יחד עם זאת ,שנת הקורונה
הציפה המון פחדים וקונפליקטים אצל אנשים ,כמו גם רצון
ללמוד ולקבל כלים להתמודדות עם המציאות החדשה .כך
שהעסק לא הושפע ממשבר הקורונה.
השתדלתי לשמור במלך השנה על תודעה גבוהה ופעלתי
בידיעה ואמונה שלמה ,שהעסק עוזר לאנשים כרגע וצריך
להתקיים ולעבוד! ידעתי שאמצא את הדרך ולא הסכמתי
״להיכנס למשחק" אם אני "חיונית" או לא  ,ידעתי שכן.
מיהו הלקוח האידאלי?
אנשים שבשלים להתפתחות ונמצאים בנקודה בחיים שמוכנים
לקחת אחריות מלאה על החיים שלהם וליצור שינוי.
היכן העסק יהיה בעוד  5שנים?
החלום שלי הוא בית ספר להתפתחות אישית שיעניק ארגז
כלים מקצועי לחיים ,מהרמה הרגשית ועד הבנת המחשבות,
האמונות ודפוסי ההתנהגות והיכולת לעבוד עם עצמך ולהכיר
את עצמך.

טיפים לעסק מצליח
.1

חזון לעסק  -משפט ברור שמבהיר בפשטות את זכות
הקיום של העסק.

.2

התאמה של ההרצאה לזום  -צריך להתגבר על ה�מ
חסום המנטלי ולהתאים את ההרצאה לפלטפורמה החדשה.
לאחר העברת ההרצאה ,נכון יהיה לבחון את העברת ההכשמ
רות לזום.

.3

כניסה למאגר של משרד החינוך  -מתן ההרצאות
לבני הנוער במסגרת המערכת הפורמאלית ,יאפשר חשיפה,
הכנסה קבועה ,כמות הרצאות משמעותית ובעיקר מימוש
החזון.

בקלות ,בביצוע אחת משתי החלופות הבאות:
החלופה הקלה :ליצור קשר עם מספר מקומות לינה חביבים
ולבקש עמלת סוכן עבור הפניית לקוחות .העמלה לא תבוא
על חשבון הלקוח ,ההפך .לרוב ,בנוסף לעמלה ,הלקוח יזכה
להנחה מסוימת.
החלופה ההוליסטית יותר :לקחת אחריות על לינת המשתתפים
והארוחות ,לעלות את המחיר בהתאם כך שהרווח יגדל .גם כאן,
הלקוחות מרוויחים ,גם כי הם לא צריכים "לשבור את הראש"
ובעיקר משום שכנגד כל ההוצאה ,מתקבלת חשבונית מס
וקבלה על הכשרה .כל החבילה נחשבת להם כהוצאה מוכרת,
חיסכון מידי של ביטוח לאומי ומס הכנסה (במיקום אחר בארץ
גם המע"מ).
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.6

לרכוש ביטוח מחלות /תאונות מותאם של עצמאים
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יציאה לחופש בעייתית לבעל עסק שמוכר את הזמן שלו ,אבל
מתוכננת ונשלטת .מחלה ,לא עלינו ,איננה מתוכננת ויכולה
לגרור אובדן הכנסה לאורך זמן .שווה ליצור רשת ביטחון.

מורן דובדבני ,תושבת גרופית ,יועצת ארגונית עיסקית ומרצה m.duvdev@gmail.com
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.4

יצירת פס ייצור קבוע  -בכדי לממש את הייעוד,
בשלב מסוים העסק יצטרך לגדול ויזדקק לעוד ידיים עובדות.
נצטרך לגייס מדריכים ,מרצים ועובדים נוספים.
הדרך הקלה ביותר בה נתחיל להעסיק עובדים ,היא ליצור
שבלונה להרצאה קבועה בזום לכלל הארץ (אולי אפילו בחו"ל)
ולגייס לכך עובדים.

.5

יצירת חבילות אירוח שלמות ללקוחות מכל הארץ
לכלל ההכשרות  -ניתן לעלות את הרווח מכל הכשרה די
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ספרי לי על העסק.
העסק נפתח מתוך קריאה פנימית להעביר את הידע הלאה.
מ 2010-ועד  2017התמודדתי עם מחלה קשה בדרכים
וטיפולים קונבנציונליים ,שלצערי לא הניבו את התוצאות
הרצויות ויחד עם זאת שלחו אותי למסע הכרות עם עומקי
הנפש ותת המודע.
אפשר להגיד שהמסע לא התחיל פשוט והיו הרבה התנגדויות

לפילוסופית "נפש בריאה בגוף
בריא" ,הרי אני אדם "רציונלי"
"לוגי" ולא בדיוק מאמינה גדולה.
אבל בימים ההם לא נשארו יותר
מדי אופציות ,אז לפחות היה
שווה לחקור את הנושא.
הכל התחיל בהתנסות במפגש
מדיטציה ,שם חוויתי בפעם
הראשונה את השפעותיה
הנפלאות .מה שישר שלח אותי
לחקור איך מדיטציות משפיעות
על הגוף ונפש האדם ומשם זה
רק הלך והעמיק .חקרתי ולמדתי
בלי סוף את עולם התודעה,
תת המודע ,המדיטציות ,המוח
והשפעת האמונות שלנו בתת
המודע על הפיזיולוגיה שלנו
(שם אגב נמצאות כל התשובות).
התחלתי ללמוד את הנושא
ונסעתי להכשרות ,סמינרים
וקורסים בארץ ובחו"ל .במקביל
עברתי (ועוד עוברת) בעצמי
מסע של חקירה לנבכי נפשי
ונשמתי במטרה להכיר ולרפא
קונפליקטים רגשיים מהשורש.
מצבי התחיל להשתפר ,המדדים התחילו להתאזן ,המערכת
החיסונית התחזקה ,ההתנהלות שלי ביום יום השתנתה ונרגעה.
התחלתי להגיב לטיפול הקונבנציונלי שקיבלתי באותם ימים,
מה שהוביל לריפוי מלא תוך חודשים ספורים.
אני חושבת ששם באמת הבנתי למה התכוון המשורר במשפט
"נפש בריאה בגוף בריא" .בראייה ובהבנה שלי היום ,אנחנו
לא רק גוף ולכן לא יכולים לטפל רק בגוף כשאנחנו חולים
או סובלים .אנחנו מורכבים מגוף ,מנפש וגם מרוח .לכל אחד
מהמרכיבים האלה יש השפעה ישירה על חיינו בהיבטים
פיזיים ,רגשיים ומנטליים.
מהרגע שהבנתי את זה ,היה לי ברור שבזה אני הולכת לעסוק.
המטרה שלי היא להעביר את זה הלאה .קודם כל את הידיעה
של חשיבות הטיפול המשלים והשילוב של גוף ונפש ,ואז את
השיטה והדרך לעשות את זה.
תובנה נוספת הייתה ,שכפי שאני לא הכרתי את חשיבות
השילוב של הרפואה הקונבנציונלית והאינטגרטיבית ,או אפילו
אילו אפשרויות נוספות קיימות ,כך גם אחרים לא מכירים .לכן
יש ליצור הכרה וחשיפה והדרך הטובה ביותר לעשות את זה
,היא לבנות קהילה.
ב 2017-הקמתי את קהילת המטפלים באילת והערבה ,במטרה
להפיץ את הידע יחד וליצור מודעות גדולה יותר באזור
לחשיבות השילוב ולמגוון הטיפולים והמטפלים שנמצאים
בערבה.

כיום ,שלוש שנים מהקמתו ,העסק מונה את השירותים הבאים:
טיפולים אישיים אחד על אחד ,קורסי הכשרות 7 :קורסים של
תטא הילינג -שמקנים תעודת הסמכה בין לאומית לעסוק
בתטא הילינג" .כוחה של אמונה" ,הרצאה מעוררת השראה
וכלים לחיים על סיפור ההחלמה האישי שלי והתהליך שעברתי
כדי להגיע לריפוי ,והרצאה נוספת "כוחה של מחשבה" ,מיועדת
לבני נוער ותלמידי בית ספר ,מדברת על כוחה של המחשבה
על הגוף הפיזי ,כלים להתמודדות עם כישלון ,לחץ והתרגשות.

פרסום ,טיפול והוראה .הייתי שמחה להוריד ממני את השיווק,
אבל אני מרגישה שלמי שלא חי את העסק ,יהיה קשה לדייק
את התכנים והמסרים באופן אותנטי שישקף אותו.
אתגר נוסף עבורי הינו הדיגיטל .אני מבינה את הפוטנציאל
שטמון בו ,אבל קשה לי להתחבר .אין שם את אותן אנרגיות
כמו טיפול פנים מול פנים או הרצאה פרונטאלית מול קהל.

כולם ,אומרים שלום אחד לשני ,כולם מדברים על כולם.
יש דברים נפלאים במשפחתיות הזו אבל לא חסר גם קושי.
דברים שאנחנו מתביישים בהם ומפחדים לדבר עליהם,
נעשים קשים אפילו יותר לאמירה ,בשל הידיעה שבנוסף
לתגובות של המשפחה הגרעינית והחברים שלנו ,עלינו
להתכונן גם לתגובות מאנשים בקהילה שלנו.
תארו לכם נער או נערה שמגלים שהמיניות שלהם לא
מיישרת קו עם שאר החברים .שהם מעדיפים את בני אותו
המין .החברה לא מקבלת את ה"גילוי" הזה באופן אוטומטי
ובטח שלא תמיד בחיוב .תארו לכם את אותו נער או אותה
נערה מסתובבים עם מטען כזה ,מתביישים בו ומפחדים
לחלוק אותו עם אחרים.
אדיר פינקלשטיין ( )26נולד וגדל בקיבוץ קטורה .כיום
סטודנט לתרבות ולכוריאוגרפיה במכללת "ספיר"
וב"אדמה" (מרכז למחול בשדרות) .מספר שהרגיש כי היה
צריך להסתיר במשך כחמש שנים את זהותו המינית" :מאז
כיתה ז' ...במשך כמה שנים מאוד דחיתי וניסיתי להבין,
זה היה מאוד קשה .בכיתה יא' זו הייתה הפעם הראשונה
שסיפרתי לחברה טובה שלי .אני יכול להגיד שהיה לי ממש
קשה להגיד את זה ,שפשוט ביקשתי ממנה שתשאל אותי
שאלות .באופן דומה זה גם קרה אחר כך עם אח שלי ,שגם
קלט את זה וניסה להבין מה עובר עלי .זה מין סוד כזה שאי
אפשר לספר אותו לאף אחד ,ואז ב-יב' לרוקן ולשחרר
אותו .התחלתי לספר לסביבה שלי ,משפחה ,חברים ,אנשים
שיכולים לתמוך ולעזור ,גם למורים רלוונטיים .התעסקתי
בזה בבגרות באומנות".

אדיר פינקלשטיין מקיבוץ קטורה .צילום :זיו זאב אברמוביץ
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חבל אילות הוא אזור גדול מבחינת שטחו .הוא מהווה 13%
משטח מדינת ישראל ,והינו המועצה האזורית השנייה בגודלה
בארץ ,אך קטן יחסית מבחינת מספר האוכלוסייה כ5200-
תושבים .אנחנו מעין משפחה אחת גדולה ,כולם מכירים את

איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה מינית? האם אתה עדיין
מחפש את המקום שלך?
"יהיו פעמים שאולי יהיה לי נוח להגיד גיי ,הומו ,בי-
סקסואל ,אבל באף אחת מההגדרות האלו לא נוח לי
במאה אחוז ,זה יותר קיטלוג חברתי מאשר קיטלוג אישי.
בשנים הראשונות זה היה מעורב .בקהילת הלהט"ב זה
גם חלק מהמאבק ,לעשות ריקליימינג (לקיחת בעלות)
ולהגיד :המושגים האלו שכפיתם עלינו ,אז אנחנו לוקחים
אותם ומשתמשים בהם בתור זהות שנעשה בה שימוש עם
איזשהו כוח .אני חושב שהיום אני נמצא במקום בו אני
יכול להגיד שאני חלק מהקהילה הזו ולא תמיד להיות עם
הגדרה מובנית ...יש בי משהו שהוא יותר פלואידי (זורם)".
היציאה מהארון אינה הקושי היחיד ולא תמיד המרכזי בחיי
קהילת הלהט"ב .הרצון (והזכות) הבסיסית להקים משפחה
ולהביא ילדים לעולם ,הוא קושי נוסף ומרכזי בחייהם.
מעיין ( )34ונופר ( )32אברהם מתגוררות בקיבוץ יהל מזה
שלוש וחצי שנים ,עם שני ילדיהם פלג ( )4.5ובארי ( .)2הן
הכירו דרך חברה משותפת שעשתה מפגש חברים שטיילו
בתאילנד ומאז הן תשע שנים ביחד .הן התחתנו בטקס
רפורמי וכתבו כתובה .המדינה ,כמובן ,לא מכירה בטקס

מעיין" :השופטת כתבה בבירור שהיא מורה לרשום את
הקטין פלג אברהם ומספר תעודת זהות בספח של תעודת
הזהות שלי .הלכתי עם הפסק דין של השופטת למשרד
הפנים ,וביקשתי מהפקידה שתוציא לי ספח חדש לתעודת
זהות והיא פשוט לא הסכימה .היא אפילו לא הסכימה
לקרוא למנהלת ואמרה שזה חריג ושהם לא מטפלים
באימוץ .הסברתי לה שלא מדובר באימוץ ,ושזה צו הורות
שבו מורים למשרד הפנים לרשום את הקטין בתעודת
הזהות תחת שמי .היא נתנה לי טופס חריגים אותו הגשתי
לירושלים ,שם זה נתקע למשך כמה חודשים .לא עדכנו
אותנו איפה הבקשה עומדת .הספקנו כבר לעזוב את הישוב
שבו גרנו ,ולעבור לקיבוץ יהל ופלג היה כבר בן עשרה
חודשים .דרך האינטרנט ,מצאתי את הטלפון של הפקיד
המטפל בירושלים ,ושאלתי מה קורה? הוא אמר שיש עוד
עשרות כמוני וזה תהליך שלוקח זמן .אמרתי לו שיש צו של
בית משפט ,מה צריך יותר מזה? הוא ענה לי שמשרד הפנים
לא חייב לבצע פסקי דין של בית המשפט .למזלנו הקלטנו
את השיחות ועורך הדין שלנו היה צריך לאיים ,שאם לא
תהיה התקדמות הוא יעביר את ההקלטות לתקשורת .או
אז קרה הקסם ותוך שבוע הספח היה פה בקיבוץ יהל".
וכשבארי נולד הייתן צריכות לעבור את אותה המסכת?
מעיין" :שוב הגשנו בקשה לצו הורות ,אבל הפעם זה היה
כאן באילת וזה הלך צ'יק צ'ק .באנו בלי עורך דין ,היה דיון
אחד .לקחנו את הבקשה של פלג (הבן הראשון) ,שינינו את
המספרים ,הגשנו ונקבע לנו דיון אצל סגן הנשיאה של בית
המשפט".
מה הרגשתן בתהליך?
מעיין" :תראה ,זה קשה ...זה מרגיש שאתה סוג ב' .בשביל
למות בצבא אתה טוב ,אני הייתי לוחמת במג"ב ,אבל
בשביל להיות הורה אתה כבר לא כשיר .אתה מרגיש שכל
הזמן אתה תחת זכוכית מגדלת".
עכשיו אחרי שעברתן את התהליך פעמיים אתן עדיין
מרגישות תחת זכוכית מגדלת?
מעיין ונופר" :פה לא!"
מעיין" :בחבל לא ,בכלל לא! אף פעם לא הרגשנו ככה
מהרגע שהגענו לחבל".
האנשים בחבל היו פתוחים אליכן מהרגע שהגעתן?
מעיין" :עוד מסבב הביקורים שעשינו בקיבוצים ,קיבלו
אותנו יפה בחבל.
>>
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באחד הימים יצאתי עם שני ילדיי לשחק בגן השעשועים.
כשהגענו ,שני הזאטוטים ביקשו פה אחד לעלות יחד על נדנדת
רשת ולהתנדנד .בתי הגדולה (בת החמש) טיפסה לבדה בזמן
שעזרתי לבני הקטן (שנתיים) לעלות .שניהם שכבו זה לצד זו
ואני נדנדתי אותם .הייתה זו שעת בין ערביים קסומה ,האור
הכתמתם על רקע הנוף המדברי יצר תמונה מושלמת .הילדים
הסתכלו אחד על השנייה ושניהם פרצו בצחוק מלא באושר.
אין דרך להעלות על הכתב את עוצמת הרגשות שהציפו אותי
באותם רגעים :אהבה ללא גבולות ,אושר ,גאווה ,רוגע ושמחה,
הלב שלי החסיר פעימה.
אני זכיתי ברגע קסום כזה ולעוד רגעים קסומים אחרים ,אבל
ישנם כאלו שהרגעים האלה נמנעים מהם על ידי אנשים בעלי
כוח ,בעלי "כבוד" ובעלי כסף .יש אנשים שכדי שתהיה להם
הזכות הבסיסית להיות הורים ,צריכים להצדיק את עצמם,
להילחם ולהסביר למה גם להם מגיע ,וכדי לעשות זאת ,עליהם
להוציא מאות אלפי שקלים ו"לבזבז" זמן רב כדי לטוס ולהביא
לעולם את הילד שהם כל כך רוצים .אני מדבר כמובן על אנשי
הקהילה הגאה ,אנשי הלהט"ב.
המחשבה הזאת רודפת אחריי כבר זמן רב ולכן החלטתי
שהכתבה הראשונה שלי בעיתון "קצה המדבר" תעסוק בנושא
הזה ובנושא הקהילה הגאה בחבל בכלל.

האם הכירו בבת הזוג שלא ילדה מיד כהורה נוסף?
נופר" :ממש לא! כדי שהמדינה תכיר במעיין כאמא ,היינו
צריכות לשכור את שירותיו של עורך דין שיטפל בבקשה
שלנו לצו הורות ,לקח שנה פחות או יותר עד שפלג נרשם
כבנה של מעיין".
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| זיו זאב אברמוביץ

בשנת  2021שוויון כבר לא אמורה להיות מילה גסה,
ואותן זכויות צריכות להינתן לכולם .מתברר שהדרך אל
הצדק החברתי עוד ארוכה

התחלת לספר על הנטיות שלך ברגע שהבנת שהסביבה
שלך מקבלת אותך?
"זה מאוד עוזר שיש תמיכה ,כי זה באמת מאפשר את הצעד
החוצה ולא להישאר עם זה בפנים .להגיד שזה תמיד היה
פשוט לכל האנשים ששמעו את זה ועבורי גם לספר את
זה? לא .זה הרבה פעמים קשה ומורכב וזה יכול להיות
תהליך של שנים מול אנשים מסוימים וזה יכול לפעמים
ממש ,ממש לכאוב".

או בברית הנישואין שלהן .בתעודות זהות שלהן הן עדיין
רווקות ,למרות שהחליטו לשנות את שמות המשפחה
שלהם לשם אברהם על שם הסבים שלהן .כשהחליטו
להקים משפחה ,החליטו שכל אחת תהרה ילד והשתמשו
באותו התורם לשני הילדים.
בשיחה איתן ,דיברנו על הקשיים בהבאת ילדים משותפים
לעולם במשפחות חד-מיניות ועל החיים כמשפחה חד
מינית בחבל אילות.

תמבה גיאת מאילת .צילום :שלומי דעי

הידעת?
לאחר הלידה וטרם השחרור מבית החולים ,על היולדת
לגשת לעמדה של משרד הפנים כדי לרשום את התינוק/ת
כבנה או בתה .בת זוגה תוכל להירשם כהורה הנוסף רק
בהשלמת ההליך במרשם האוכלוסין ,לאחר מתן "צו
הורות פסיקתי".

משפחת אברהם (מימין לשמאל) בארי ,מעיין ,פלג ונופר מקיבוץ יהל .צילום :נופר אברהם

התנאים למתן הצו
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• זוג בנות שמלאו להן  18שנים.
• בנות הזוג מקיימות קשר זוגי במשך שנה וחצי לפחות,
הכולל משק בית משותף (מגורים משותפים) .עם
זאת ,במקרה מסוים בו נדרש לכך ,העניק בית המשפט
צו הורות פסיקתי לבנות זוג גם מבלי שנדרשו להוכיח
את אורך הקשר ביניהן .אם הזוגיות נוצרה לאחר הולדת
הילד ,יש לפנות להליכי אימוץ.
• חלק מהותי מתנאי משך הקשר הוא ההחלטה המשותפת
להביא ילד לעולם .בפסק דין שעסק במועד ההחלטה,
נקבע כי גם אם ההחלטה לא הייתה משותפת מהרגע
הראשון והאב הלא ביולוגי נרתם לרעיון בזמן ההריון (של
הפונדקאית)  -אין בכך כדי לשלול את קיומו של תנאי זה.
• שתי בנות הזוג הן תושבות ישראל.
• לבת הזוג המבקשת את הצו אין הרשעה בעבירות מין או
אלימות או עבירות אחרות המעלות חשש לשלום הילד.
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לא רק נופר ומעיין מרוצות מקבלת החבל את הקהילה .אדיר
מספר שאומנם בתור נער פחד מתגובות הקהילה ,אבל בשנות
ה 20-לחייו כאשר העלה את הרעיון לעשות ליין מסיבות
"גאווה בערבה" (אחת לשנה) בחבל ,קיבוץ קטורה נידב את
הפאב שלו ואף עזר להרים את המסיבות (תאורה ,הגברה וכו').
עד כה התקיימו שלוש מסיבות והן היו בסימן של טשטוש
מגדרי ולא היו סגורות רק לקהילה הגאה ,מה שמשך כ200-
איש ,מספר לא מבוטל .הסיבה שבשנה שעברה לא התקיימה
מסיבה ,הייתה הקורונה.
גם תמבה גיאת ,תושבת אילת ופעילה בקהילה הגאה בה ,לקחה
חלק בליין המסיבות והיא פועלת להבאת הקהילה לקדמת
הבמה באילת ובחבל אילות .היא ובת זוגה התחתנו בקיבוץ
אליפז בשנת  ,2015והיום הן חושבות לעבור לאחד הקיבוצים
באזור .היא מספרת שאחרי לידת ביתה ,היא רצתה ליצור

כמעט בכל השיחות שלי עם המרואיינים עלה שם אחד -
מוריאל זיידמן .מוריאל היא רכזת תוכנית להב"ה (למען הנוער
במצבי סיכון במרחב הכפרי) ורכזת תוכנית מניעה ברשות
לביטחון קהילתי במחלקה לחינוך חברתי במרכז הקהילה .היא
מטפלת בכל הקשור בנוער בסיכון ונוער גאה .בשיחה ראשונית
שלי איתה ,היא הציעה לי לקיים שיחת ועידה איתה ועם נטע
טבת ,עובדת סוציאלית של תוכנית להב"ה ,כדי לברר מה נעשה
בחבל לקהילה הגאה.
מהשיחה שלי איתן עלה שנכון לרגע זה ,אין באמת מענה
מסודר לאנשי הקהילה הגאה בחבל ,אבל כבר יש תהליכים
רבים שהמועצה התחילה להניע.
לפני כשלושה חודשים התקיים מפגש אנונימי בזום בהנחיית
אלפי גלברד ,משורר ואמן ספוקן וורד ,חבר צוות אגף הסדנאות
של "פואטרי סלאם ישראל" .בשיתוף פעולה עם אדיר ,נטע

עם הקבלה בחבל ,האם יש משהו שחסר לכן כזוג חד מיני?
נופר" :לא ,באמת שלא .יש לדוגמא את דלת פתוחה והיא באמת
פתוחה לכולם ,אין אפליה .נכון שמצד אחד זה לא מיועד רק
לנו כזוג חד הורי אבל זו הנקודה  -זה פתוח לכולם .אני אגיד
לך משהו שאהבתי ממש בחבל :איך שהגענו קיבלו אותנו
כמשפחה .כשגרנו ביישוב בו גרנו בעבר או בעיר לא באמת
קיבלו אותנו כמשפחה".

צו של בית משפט לענייני משפחה ,המכריז על אדם
כהורה של תינוק ,גם אם אינו ההורה הביולוגי .הוא
למעשה מחליף את ההליכים שקדמו לו והיו מורכבים
יותר ,כגון צו אימוץ או הליך אפוטרופסות.
הצו רלוונטי עבור משפחה שבראשה שתי נשים והאחת
ילדה בעזרת תרומת זרע ,או עבור משפחה שבראשה שני
גברים שנעזרו בהליך פונדקאות .לצורך קבלת הצו ,רצוי
להיעזר בעורך דין.
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>> אף אחד לא הסתכל עלינו מוזר ואף אחד לא שאל שאלות
מיותרות".
נופר" :לפני שבאנו לחבל ,בדקנו בקיבוץ ברמת הגולן ונאמר
לנו שלא בטוח שאנחנו מתאימות לנוף בקיבוץ".

קהילה שתקבל את משפחתה כמו שהיא ולכן התחילה לפעול
כדי להביא לשינוי .היא הקימה את קבוצת הפייסבוק "גאווה
באילת ובערבה" .בעקבות הפעילות שלה ,בפעם הראשונה
בהיסטוריה של אילת הוקמה ועדה שעוסקת בקידום קהילת
הלהט"ב וחברת מועצה קיבלה מינוי של מחזיקת תיק הלהט"ב
בעיר .בארץ יש בסך הכול שבע ערים שמחזיקות תיק שעוסק
בקידום הלהט"ב ואילת היא אחת מהן.
אחד מהדברים אליהם תמבה שואפת ,הוא השילוב בין אילת
לקיבוצי האזור ,בכדי ליצור שיתופי פעולה לדוגמא :טיולי
משפחות ,מסיבות שהנושא שלהן גאווה אך הן פתוחות לכולם.
עם זאת היא מדגישה ,שלחבל יש את האופי שלו ולכן גם
הצרכים כנראה שונים.

ומוריאל .למפגש הגיעו  8בני נוער שזכו לדלת פתוחה
לשאלות ולחששות שלהם .שניים מהמשתתפים
השאירו את המצלמות פתוחות בעוד השאר העדיפו
להישאר אנונימים .בשיח שהתפתח במפגש ,השניים
שפתחו מצלמה אפשרו לאלו שלא ,לשאול שאלות וגם
להפגש במועד מאוחר יותר אם יצטרכו עזרה או יעוץ.
בנוסף למפגש הזה ,מתקיימים פורומים והדרכות
למדריכי הכוללות ,בשיתוף פעולה עם חוש"ן (ארגון
החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב) בנושא הקהילה
הגאה ,יחד עם הדרכות בנושאים כלליים.
תהליך נוסף שהתחיל לפעול ,הוא שיתוף הפעולה
בין החבל לבין עיריית אילת ונציגים של "איגי" (ארגון
נוער גאה) אילת .בחודש פברואר השנה נפגשו נציגים
מהמועצה עם נציגים מעיריית אילת,׳׳ בכדי לנסות
ולתת מענה לקהילה הגאה בחבל .זה תהליך ארוך וכל
המשתתפים לומדים את הנושא ,היות והמענה שניתן
לקהילה באילת לא יכול לענות על כל צורכי הקהילה
בחבל .כאמור ,מדובר בקהילה קטנה המורכבת מקהילות
קטנות אף יותר ,ולכן הצרכים שונים.
החלום של מוריאל ונטע הוא שתקום נציגות של "איגי"
בחבל ,על מנת לקבל את המענים המיוחדים לאזור שלנו.
בסופו של יום ,אין ספק שמבחינה חברתית ,החבל
שלנו נמצא במקום טוב .מקום מקבל ,אך עדיין חסרה
התייחסות מוסדית ומסודרת לקהילה הגאה .טוב לדעת
שלמרות זאת ,המועצה התחילה בתהליכים חשובים
ליצירת עתיד טוב אפילו יותר לקהילה הגאה בחבל.

מהו "צו הורות פסיקתי"?

על החופש והחירות
לקראת פסח תשפ"א | הרב דניאל בורשטיין

עברה שנה ,והנה אנחנו עומדים בפני פסח שני תחת צל המגפה .תכף נסב לשולחן הסדר ,ונאחל לעצמנו ולעם כולו
לצאת לחופשי ,כאשר אנחנו יודעים שהחופש היום ,כבר לא כמו החופש שאנחנו חולמים עליו .ומהו באמת חופש?
מהו המצב המיוחל הזה ,שאנחנו חוגגים בליל הסדר? ומה הקשר בין חופש ואחריות? איך יכול להיות לי חופש ,אם
יש לי גם אחריות לקהילה שלי ,לשכנים שלי ,לעם שלי? ומה כל זה קשור לחיסונים?
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שאלת החופש נדונה הרבה מאד בעת החדשה .בנקודת המבט
של הפילוסופים הקדומים ,עניין החופש נתפס אחרת .בוודאי
בתקופת התנ"ך ,היה למושג משמעות אחרת מהיום .ברור לנו
מהטקסט של ספר שמות ,שהשחרור של העבדים העבריים
משיעבוד מצרים לא שיחרר אותם במושגים שלנו היום .לא
מחברות במערכת השבטית ,אף לא מהצייפיה שיהיו מצבים
של עבדות בעתידם .מיד עם נתינת עשרת הדיברות במעמד הר
סיני ,הפרק הבא פותח עם חוקי העבד העברי ,במחשבה שלא
כל אחד יצליח לעמוד בזכות עצמו .מי שלא מצליח להתפרנס
במידה מספקת מהחלקה שלו ,ימכור את החלקה שלו ואז
ישעבד את עצמו לשכנו החזק ממנו .זה במצב האידיאלי,
כשהעם חופשי בארצו.
בעת כיבוש הארץ ע"י האשורים ואחריהם הבבלים ,אנחנו
רואים כי המושג של עבדות וחופש משתנה ,הרי העם כולו
נלקח בשבי .החופש הנראה באופק הוא גאולת העם והחזרתם
לארץ .הנבואות של יחזקאל ,ישעיהו והנביאים האחרים
מציירות תמונה של ארץ נבנית ומשגשגת ,בה העם הם "כצאן
קדשים כצאן ירושלם במועדיה כן תהיינה הערים החרבות
מלאות צאן אדם וידעו כי אני יהוה" (יחזקאל לו לח ,הנקרא
כהפטרה בפרשת פרה) .אין כאן עדיין חופש הפרט ,אלא חופש
קולקטיבי.
וכך היה עד לפני כ 350-שנה ,לא היה אדם שלא הייתה לו
שייכות לקולקטיב כזה או אחר ,עד שיום אחד קם יהודי חכם,
בשם ברוך שפינוזה ,ובתגובה לחרם שהטילה עליו הקהילה
היהודית באמסטרדם ,החליט שהוא לא מקבל על עצמו שייכות
לאף קבוצה אחרת .לא רק שהוא לא ביקש לחזור לקהילה
היהודית ,ולא ביקש להתנצר ,הוא גם כתב ספרים ומסות
שקראו תיגר על המושגים של דת ופוליטיקה שהשפיעו רבות
על תקופת הנאורות המתפתחת .הוא אף דחה הצעה לקבל
משרה של פרופסור מן המניין באוניברסיטת היידלברג ,בנימוק
שהשתייכות לאוניברסיטה תגביל את חופש ההוראה שלו.

רובנו לא מסוגלים להשתחרר כמו שפינוזה ,גם אם העולם
שלנו היום הרבה יותר "חופשי" מהמקובל במאה ה .17-האתגר
הראשון בעולם של היום הוא הפרנסה ,וחופש העיסוק מעמיד
בפנינו הרבה הזדמנויות ,אבל הצורך להתפרנס מגביל את
החופש שלנו בשעות עבודה ,לעתים שעות מרובות ,שעות לא
נוחות ,ועיסוק בתחום שאפשרי וקיים במקום שאנחנו גרים
בו .עם התפתחות האינטרנט ,האפשרויות היום רחבות הרבה
יותר מבעבר ,במיוחד במדבר שלנו ,והתגמול להתחייבות יוצר
לחלק מאיתנו תחושה של עבדות מודרנית – אמנם אנחנו לא
כבולים לספסל חתירה בספינה רומאית ,אבל אנחנו מרגישים
את עצמנו כבולים לשולחן מול מחשב.
במאה ה ,20-הפילוסוף היהודי ישעיה ברלין לא טבע את
המושגים חירות חיובית וחירות שלילית ,אבל הוא התיאורטיקן
המפורסם של המושגים .לפי התיאוריה הזאת ,החופש
שמתואר בתנ"ך ,חופש מכפייה חיצונית ,מכיבוש ומשלטון זר,
הוא חירות שלילית .לדעתי ,התפישה שבה היחיד יכול להשיג
חופש מוחלט ,לבדו במדבר או ביער ,היא האשלייה שנוצרת
מהבנה שטחית של המכלול האנושי ואינה ניתנת להשגה.
לדעתי ,השגת החופש המוחלט הזה גם אינה רצויה.
החופש החיובי ,לעומת זאת ,החופש ל ...כמו שאומרים המורים
לאזרחות ,הוא החופש שאליו יש לשאוף .תפיסת החופש
החיובי לוקחת בחשבון את התלות של כל אחד מאתנו בתוך
החברה כולה .אנחנו לא יכולים לצאת לחופשה בלי להודיע
למנהל בעבודה ,אנחנו ילדים להורים שלנו ,והורים לילדים
שלנו ,אחים ,שכנים" .אין אדם שהוא אי" ,אמר המשורר האנגלי
ג'ון דון ,בן תקופתו של שפינוזה" .כולנו רקמה אנושית אחת",
שרה חווה אלברשטיין בימינו.
לוח השנה היהודי ,מסדר לנו את החיים ומפמפם לנו הפסקות
בנויות במרוצת הזמן ,הלא הם החגים .באביב הם חלים
כמעט פעם בחודש .אמנם לעיתים באזורנו החורף נראה לנו
זמן מתאים יותר לצאת החוצה לטייל ,אבל אחד הדברים

שמגדירים את הקיץ ,הוא שהלילות קצרים והימים ארוכים.
לדעתי ,זו אחת מתכליות התחושה של "חופש" .מחציתה
החמה של השנה ,מרגישה לנו יותר חופשייה מאשר מחציתה
הקרה ,בין סוכות לפסח .אך היא מחזקת את התלות בינינו ,פה
במדבר .העבודה החקלאית אינטנסיבית יותר .עם בוא האביב,
הדקלאים מאביקים את הפרחים ומתחילים לדלל אותם .כדי
שבסוף הקיץ יהיה יבול מוצלח ,אנחנו צריכים לעבוד ביחד,
ובמיוחד לוודא שיהיו מספיק מים.
לכן ,אנחנו צריכים להרגיש את החופש של הקיץ תוך
כדי התחשבות במשפחה ,בקהילה ,בעם ,ובאנושות כולה.
התחשבות בגבולות שבתוכם אנחנו חיים ,שהשנה הם צרים
מבעבר .האתגרים גדולים ,אך השיתוף בינינו לא רק מגביל
אותנו ,הוא יכול וחייב לחזק אותנו.
אז מה לגבי החיסונים? מרגיז שהממשלה מחייבת חיסון
ומפעילה כל מיני מניפולציות על החברה כדי שנתחסן .מרגיז
עוד יותר שהיא הסכימה לשתף את חברת פייזר בנתונים
ממאגרי מידע שאמורים להיות חסויים .אבל מרגיז ככל שיהיה,
זאת לא סיבה לשחק עם הבריאות של המשפחה ,של הקהילה,
ושל העם כולו.
במאמר שהופיע בעיתון גלובס בדצמבר  ,2020מצוטט פרופ'
אבינעם רכס ,לשעבר יו"ר הלשכה לאתיקה בהסתדרות
הרפואית" :המדינה רשאית לכפות על האדם להתחסן .יש
מאזן בין האוטונומיה של האדם איך לחיות ואיך להתנהל לבין
בריאות הציבור .אם אתה בהתנהגותך מסכן את הציבור ,מותר
לי להגביל את הזכויות שלך .מותר לך לעשן בבית ולסכן את
הבריאות שלך ,אבל לא לעשן בציבור ולסכן את הציבור" .את
הדברים הוא אמר לפני כמה שנים בהקשר לחיסונים נגד חצבת.
האם הם נכונים גם היום? יש הרבה אמת בדברים הללו .כל אחד
מאתנו אחראי על עצמו/עצמה ,אבל כל אחד מאתנו אחראי גם
על הכלל .והכלל צריך את הוויתור של הפרט בעת הזאת.
אך מסתבר שהעמדה של פרופ' רכס השתנתה מעט במצב של

היום" :אי אפשר לכפות חיסון .אנו כופים על חיילים ואסירים,
שכחברה אנו מפקיעים מהם חלק מזכויות הפרט .אני בעד
שכנוע ,הסברה ובעיקר שקיפות ודוגמה אישית ...המגפה לא
הולכת לשום מקום והיכולת לחזור לחיים נורמליים מותנית
בחיסון״ .הדברים נאמרו בדצמבר ,כשכל זה היה רק בפוטנציה.
היום המצב יותר קשה ,כי התנאים של התו הירוק מחייבים את
האזרחים להתחסן בעל כורחם ,או למצוא את עצמם נעולים
מחוץ לכל חנות מלבד הסופר ,מחוץ למקומות העבודה ,מחוץ
לתחבורה הציבורית וכן הלאה.
ההחלטות של הממשלה בעניין התו הירוק והחובה ש"אינה
חובה" להתחסן מגרות מאד את יצר המחאה ,במיוחד כשהן
לא התקבלו בסטנדרטים דמוקרטיים שהתרגלנו אליהם
בישראל שלפני  .2019זה מקומם ,בלשון המעטה .אבל חשוב
שלא לזרוק את התינוק עם מי האמבט ,כמו שאומרים .אמנם
החירות חשובה ,אבל הבריאות חשובה הרבה יותר .והחיים
של כל אחד ואחת הם ערך עליון .הדילמה שניצבת מולנו לא
צריכה לסנוור אותנו מהאחריות שלנו ,כל אחד ואחת ,לשכנינו,
לילדינו ,להורינו ולקהילה כולה.
אני כותב את השורות האלה בי"ג באדר ,יום תענית אסתר.
עד שהם יצאו לאור ,המציאות תשתנה .מזג האוויר יתחמם
והרוחות החמות יתחילו להכות בנו .באחד הרגעים המותחים
ביותר של המגילה ,מרדכי שולח מסר לאסתר בבית המלוכה
ּהּודים
ישׁי ָב ֵּעת ַהזֹּאת ֶרוַ ח וְ ַה ָצּלָ ה יַ ֲעמֹוד לַ יְ ִ
"כִ ּי ִאם ַה ֲח ֵרׁש ַת ֲּח ִר ִ
יֹוד ַע ִאם לְ ֵעת כָ ּזֹאת
ּומי ֵ
ּאבדּו ִ
ּובית ָא ִביְך תֹ ֵ
ִמ ָמּקֹום ַא ֵחר וְ ַא ְתּ ֵ
ת לַ ַמּלְ כּות״ (אסתר ד׳ י״ד) .הדברים מופנים כלפי כל אחד
ִהגַ ַּע ְ ּ
מאתנו בכל עת .כדברי הרמב"ם ,בכל רגע נתון עלינו לראות
את עצמנו עומדים חצי זכאי וחצי חייב .הבחירה הבאה היא
זאת שתכריע את הכף .אם אנחנו עולים לבריקדות המחאה
אך לא לוקחים ברצינות את האיום הבריאותי ,נכשלנו .חובה
עלינו לעשות גם וגם .גם להתחסן וגם להתנגד להיעלמות
הדמוקרטיה.
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מדּב ִר יא
ָ

בשבילינו

דפנה קרקו רחמן
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מדור הטיולים החדש של 'קצה המדבר' מבקש לפתוח צוהר למסלולי טיולים ואתרים שונים באזור ,מוכרים יותר
ומוכרים פחות ,ברגל ,ברכב ובאופניים .על מנת לפשט ולהפחית מלל ,ילוו הכתבות בסמלילים מוסכמים

נחל צפונות
אל מסלול הטיול יש להגיע מצפון ,וכ 4-ק"מ
מדרום לצומת באר אורה ,לפנות ( )1לפי שילוט אל
התחנה הסיסמוגרפית.
המסלול מקיף את הר עמרם שהינו התרוממות של
סלע יסוד כהה ,ומסביב לו אבני חול בגוונים שונים
ואף סלעי משקע בהירים.
את הרכב מחנים בצומת השנייה ( )2ומתחילים
לצעוד דרומה בדרך רכב המסומנת בצבע אדום.
אט אט הדרך מתפתלת מערבה ( )3וכעבור כשעת
הליכה במישור ,ערוץ הנחל הופך קניוני ומתחילה
עלייה מתונה (.)4
בתום הליכה של כמה מאות מטרים ,על מצע לבן
בין קירות כהים וזקופים ,מגיעים אל מערום של
סלעים גדולים ,אשר בטיפוס עליהם ( )5יש לעיתים
להיעזר בידיים ,ולאחר כמה דקות מגיעים למקום
בו אפשר לנוח ,כי השביל חזר להיות נוח בצומת
שבילים ,וכעת עם הפניה ימינה צבע השביל שחור.
לאחר עוד כמה דקות עליה מתונה ,מגיעים סופסוף
לסוף העלייה וגם אז אפשר להבחין בשינוי במסלע,
שהפך לאבן חול אשר הטבע פיסל אותה למשעי.
מי שמרים ראשו בירידה ,יכול להבחין במגוון
הצבעים שבמסלע ,כשלפתע גם אבן חול בהירה
החלה מרכיבה את הנוף .הירידה הופכת מתונה
כאשר מתחילים ללכת בתוך ערוץ נחל עברונה,
ואחרי כעשר דקות מגיעים למתחם מגודר על
צלע ההר המפר את נוף הקדומים – זוהי התחנה
הסיסמוגרפית (ראו הרחבה) ,אשר אליה מוביל
כביש משובש .ממשיכים בירידה מתונה מזרחה,
אל מול הרי אדום הנגלים מחדש .לאחר כחצי שעה
מגיעים לכלי הרכב שחנו בצומת .רוב רובו של
המסלול חשוף ,כך שמומלץ לטייל בו ביום מעונן
או ביום קריר.

מסלול רגלי

סינגל
אופניים

דרך 4X4
( )3מניפות הסחף השחומות

מסלול מעגלי

הקפצות רכב

מרחק בין התחלה וסיום

 3-4שעות
()4

שיפועים
טופוגרפיים

 8ק״מ

()5

שטח אש

התחנה הסיסמוגרפית בהר עמרם

הזנה
הגוף  -אספקת הצרכים הנכונים לתיפקוד אופטימלי –
תזונה ,מים ,אוויר-חמצן.
הנפש  -הזנה באווירה ,במחשבות חיוביות ,עניין ,אהבה,
משמעות ,אמונה.

ניקוז
הגוף  -ניקוז פסולת ורעלנים דרך מחזור הדם ,אל הלימפה
והחוצה דרך אברי הפינוי של הגוף (שתן ,צואה ,זיעה).
הנפש – היכולת להשתחרר מרעיונות ישנים ,כעסים ותסכולים,
הרגלים הרסניים ,שליליות.

תנועה
הגוף – תנועה מחוייבת לצורך בריאות תקינה מרמת התא,
תקשורת בין תאים ואברים ועד תנועה של מערכות שלמות
והגוף כולו (יצור אנרגיה תאית ,תנועת מעיים ,עיצבוב ,פעילות
גופנית וכו').
הנפש – תנועה חלקה בין רגשות ,חשיבה ,היכולת להכיל
שינויים ,התפתחות וצמיחה.

24
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צילום :אבישי גרינברג

הרפואה הסינית מגדירה בריאות ,כאיזון בין  YINלYANG-
(שזו למעשה באופן מסויים תורת היחסיות) והליכה ב.DAO-
תשאלו מזה  ??DAOעל כך בפעם אחרת.
ומהי בריאות עבורכם?

25

טיפ טיול

מכיוון שהננו בקצה המדבר בו תנאי מדבר קיצון ,יש
לזכור כי יש להתחשב במזג האוויר ,לקחת אוויר ,ובסבלנות להמתין
לעונה המתאימה לטיול ,גם אם יוצא תיאור מסלול הטיול בגיליון קיץ.

התקופה ,תקופת קורונה ...וכבר שנה ,כל מה שאנחנו שומעים
(ומשמיעים) וכל מה שסובב אותנו איכשהו נוגע כמעט אך ורק
לגברת אחת לא קרואה ולא מוזמנת ,גברת קורונה(!) .כן סגר-
לא סגר? כן בי"ס-לא בי"ס? בידוד ,זומים ,כן חיסון-לא חיסון?
מסכות ,ריחוק ,מספר חולים ,מספר מבריאים ועוד ועוד.
תקופה שמדברת כמעט אך ורק על חולי ,אבל מעלה
לסדר היום ,יותר מאי פעם ,את הצורך בבריאות.
בריאות אישית ,בריאות כללית ,בריאות
חברתית ,בריאות ממשלתית ...בריאות!!
כשאתם שומעים את המילה 'בריאות',
מה היא עושה לכם? מה היא אומרת
לכם? ואם הייתי מבקשת מכם להגדיר
בריאות? האם בכלל ניתן להגדיר
במדויק בריאות? לכאורה ,התשובה
מתבקשת מאליה ,אך מסתבר שהדברים
לא כל כך פשוטים...
האם בריאות נמדדת עפ"י בדיקות דם
תקינות? כמה פעמים קרה שחשתם ברע
או סבלתם מכאב ,ניגשתם לרופא וזה האחרון
שלח אתכם כלעומת שבאתם ,שכן תמונת הדם לא
בהכרח משקפת את המצב?
האם בריאות שווה העדר מחלה? זו אולי יכולה להחשב
כהגדרה חלקית .פעמים רבות ישנם מצבי ביניים ,למשל :ידוע
שמתחוללת מחלה ,אך האדם מרגיש טוב ולהיפך.
ויטליות  /כח החיים  /אנרגית החיים – זוהי דרך נוספת
המגדירה בריאות .לאנשים שונים ,יש רמות אנרגיה שונות.
יהיו כאלו שניתן בברור להבחין שהם בעלי אנרגיה גבוהה יותר
מאחרים ,עפ"י אופן התנהלותם (הליכה ,עמידה ,עוצמת הקול
וכו') .כשיש אנרגיה ,דברים הופכים להיות אפשריים .אנרגיה
מקורה בתאים המרכיבים אותנו .בכל תא יש מאין תחנת כח
(מטוכונדריה) המייצרת אנרגיה .ואיכות החיים וכח החיים
מבוססים הרבה על איכות החיים של התאים בתוכנו .כלומר:
התאים מבצעים גם את יעודם הספציפי וגם מייצרים אנרגיה
(.)ATP
לשיטת הרפואה ,בריאות מוגדרת לרוב כיכולת האורגניזם
להגיב ביעילות לאתגרים (למצבי מתח) ולהשיב בצורה יעילה
"מצב של איזון" – הומאוסטזיס.
הגדרה מקובלת נוספת למונח בריאות היא זו אשר נוסחה על
ידי ארגון הבריאות העולמי ( )WHOעוד בשנת  1946ולפיה:
"בריאות היא מצב של רווחה גופנית ,נפשית וחברתית מושלמת
ולא רק היעדר מחלה".
ועפ"י הרמב"ם ,המילה 'בריאות' היא בכלל ראשי תיבות :בולם
רוגזו ,יפחית אוכלו ויגביר תנועתו .כלומר :הירגעות והימנעות
ממתחים ,תזונה נכונה שמדברת לא רק על מה לאכול ,אלא גם
על איך לאכול ,ותנועה בתוך החיים – פעילות גופנית ,תנועת
מעיים תקינה וכו' .רוצה לומר ,שהאחריות על בריאותינו היא
בידינו(!).
משפט נוסף שמזוהה עם הרמב"ם הינו" :נפש בריאה בגוף
בריא" .ללא ספק ,כאשר אחד מהחלקים האלו נפגע ,הוא יגרור,

ישפיע ויפגע בסופו של דבר גם בחלק השני.
אם תרצו ,אפשר לחלק את החיים שלנו לשלושה חלקים
עיקריים :ניתן לומר ששליש מהחיים אנחנו ישנים ,שליש
עובדים ושליש הן שעות פנאי .כאשר אחד מהשלישים האלו
נפגע ,הוא ישפיע בסופו של דבר על שני השלישים הנוספים.
משולש נוסף המזוהה עם הרפואה הטבעית הוא
משולש אנרגיית החיים - Life Force -הכוח
המניע את תהליכי החיים ,הגוף ,הנשמה,
ויכולת ההחלמה.
במרכז המשולש נמצאת אנרגיית
החיים.
כל צלע במשולש משפיעה על אנרגיית
החיים ועל הצלעות האחרות .פגיעה
בצלע אחת תשפיע על חוסן המשולש
כולו ואילו חיזוק צלע אחת תקרין על
שאר הצלעות ועל חוסן המשולש ,גם
ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית.

דפנה קרקו-רחמן ,מומחית ברפואה טבעית ורפואה סינית ,עם
ניסיון קליני של מעל  20שנה ,בוגרת מכללת ברושים .מטפלת
בכירה ברשת "הולמס פלייס" בתחום האורטופדיה והשיקום.
משלבת שיטות מגע שונות ,גוף נפש ,תזונה טבעית ,צמחים,
דיקור סיני ,שונישין יפני ועוד .בעלת קליניקה בקיבוץ יהל.
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ממוקמת במנהרה החצובה בהר .המנהרה היא
חלק ממצפה גיאופיזי על שם אדולפו בלוך אשר
הוקם בשנת  1969על ידי המחלקה למתמטיקה
שימושית של מכון ויצמן .התחנה הוקמה
כחלק מרשת סיסמוגרפית סטנדרטית עולמית
( .)WWSSNבשנת  ,1979לאחר שהופסקה
פעילות המצפה ,עבר האתר לטיפולו של המכון
הגיאופיסי לישראל .בשנת  1995נבחרה תחנת
הר עמרם לשמש כתחנת עזר של ארגון האמנ"ס
(אמנה למניעת ניסויים גרעיניים) .בשנת 2006
קיבלה רישוי מהארגון ,ומאז משמשת את אמנ"ס
במדידות שוטפות.

דפנה קרקו רחמן מדברת איתכם על בריאות ,אורח חיים בריא ומה שביניהם

2010

מה שהיה

ּפּוחה
ִמ ְׁש ֶ

נורית גורן ,מנהלת ארכיון המועצה

מאירה מולונש דותן

במדור משפוחה נקבל עצות לניהול אורחות החיים בתוך הזוגיות וההורות שלנו ,דרך סיפורים אישיים ומקצועיים

למזלנו ,עברנו את הסגר בצורה טובה
ובעיקר הבנו כמה חשוב לתכנן את
היום.
בארוחות הערב המשותפות של כל
המשפחה ,אנחנו מדברים עם הילדים
על איך יום המחרת שלהם אמור
להראות.
הינה שיחה לדוגמא:
אני" :איתי אתה יודע מה אתה צריך
לעשות מחר?"
איתי" :ללכת לגן".
אני" :נכון ,הולכים לגן אבל לפני
זה מתעוררים ,מצחצחים שיניים,
מתלבשים ,אוכלים משהו קטן
ויוצאים לגן .אחרי הצהריים חבר מגיע לשחק איתך״.
איתי" :נכון ,נכון נזכרתי מה אני צריך לעשות".
את זה אני עושה גם עם שאר הילדים שלי .גם אם זה לו"ז קבוע,
אני מזכירה להם כל יום מה הולך להיות.
וואו ,כמה הילדים צריכים את זה! הם שותפים וגם מוכנים
ומתכוננים ליום שלהם .גם רועי ואני מדברים על איך היום
שלנו ייראה ,ומזכירים אחד לשנייה כל הזמן את הלו"ז שלנו.
חשוב לזכור שלא משנה כמה פעמים אתם חושבים שאמרתם
לבן הזוג ,תמיד תזכירו לצד השני מה אתם צריכים וזקוקים
לו .הגישה הזו פותרת הרבה אי-הבנות או ציפיות ואכזבות אל
מול הרצון שבן הזוג יקרא את המחשבות שלנו וידע מה בדיוק
אנחנו צריכים .פשוט להגיד מה אנחנו רוצים לפני שהכעס
נכנס במלוא עוצמתו.

26

תכנון מאפשר ידיעה ,ידיעה מאפשרת מקום בטוח ורגוע.

1980

1970

1960

1950

1940
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מאירה מולונש דותן ,בעלת תואר ראשון ושני בעבודה
סוציאלית ,בשלבי הסמכה למטפלת זוגית משפחתית מטעם
אוניברסיטת תל-אביב .בעלת קליניקה בקיבוץ יהל ,מטפלת
רגשית ומלווה אנשים לשינוי ושיפור באיכות חייהם ,משלבת
בטיפולים כמה גישות מעולם הטיפול ביניהם – .cbt, NLP
1930

27

לא אנחנו בחרנו את המצב ,המצב בחר בנו.

זה הכי טוב שלנו!

1990

לידיעת הקוראים ,ציר הזמן של חבל אילות פתוח לכל
אחד ואחת מתושבי החבל/הארץ/העולם .הוא מאפשר
לכל אחד להוסיף תמונה ,לכתוב הערה לתמונה או
סרט או סתם לגלול ולהתרגש מהעשייה בחבל אילות.
צריך רק לכתוב בחיפוש "חבל אילות – סיפור מקומי"
ולהישאב.
על ציר הזמן מופיעים
בוגרי מחזורי בית
הספר "מעלה שחרות"
לדורותיהם .כך ,באורח
פלא ,במרחק שני
אחורנית,
עשורים
מצאנו בקרב בוגרי
מחזור כ"ד ()2001
מספר עובדי מועצה,
שסיימו אז את בית
הספר :ענבר טובול
וולוקיטה רכזת צעירים
וצמיחה דמוגרפית ,נדב
סטרק מנהל את ההאב
האזורי ועוד סידרת
תחומי חדשנות ,איריס
בר עובדת סוציאלית
באגף הרווחה הפועלת
לקידום
במרחב
תעסוקת צעירים ,צח"י,
מלגות וילדים בסיכון,
ודרור שמואלי קב"ט
המועצה.
ברפרוף מרגש נוסף,
מצאתי את תאיר
חיים שנולדה וגדלה
ביישוב שחרות בערבה,
זמרת ישראלית ,יוצרת
ומייסדת להקת  .A-WAזוהר גינזבורג ,מוזיקאית
וגיטריסטית שאתם בוודאי מכירים מההופעות עם אסף
אבידן ,עם להקת משינה ובהרכב האינדי "סוס מביט".
בימים אלה יצא דיסק חדש שלה .אוהד לוי שהיטיב לנגן
והיום מציע סיורי איכות במדריד ,ספרד.
את עומרי שלומי וניר מנחם תוכלו למצוא בסמר ,אחד
מרכז את הרפת והשני מרכז את הפעילות המשקית.
חלק מבוגרי המחזור גרים בערבה ,חלקם בקיבוצים
ברחבי הארץ וחלקם פרסו כנפיים ולא ברור היכן הם.
נשמח אם בוגרי מחזור כ"ד ומחזורים נוספים יוסיפו
תמונה שלהם בדף המחזור ויספרו בכמה מילים היכן
הם היום.
ב 2001-זכו אנשי חינוך מבית הספר "מעלה שחרות"
בפרס רוטשילד לחינוך .לזכר מקס רואו ז"ל .הפרס
מוענק מאז שנת  1987על ידי "יד הנדיב" לאנשי חינוך

הפועלים מתוך הצטיינות ,יוזמה וחדשנות במערכת
החינוך בארץ ומקדמים את תלמידיהם באופן יוצא דופן
וראוי לציון .הפרס קרוי על שמו של מקס רואו ,שהיה
מנהל החברה היהודית ליישוב ארץ ישראל (פיק"א)
ונשיאה הראשון של האוניברסיטה הפתוחה.
הסיבות לקבלת הפרס תיארו פרויקט בו החליטו
בבית הספר "מעלה
שחרות" לרכז מאמץ
ולרתום
מיוחד
ומורים
תלמידים
לנושא .הפרויקט עסק
וקישורים
בקשרים
סביב מלחת יטבתה.
המידע הקיף את
הפעילות החקלאית
בתנאים הסביבתיים
באזור
הייחודיים
בשיתוף
והתבצע
פעולה עם תלמידים
מבתי ספר בירדן .מנהל
בית הספר היה ד"ר חנן
גינת ,רכזת התקשוב
דנה גומז והמורה
לערבית מייקל לוי.
התלמידים שהשתתפו
בפרויקט היו אסף לוי,
ניר מנחם ,יאיר לויאל
ונער מירדן .גם את
הפרס ניתן למצוא
בציר הזמן.
עשרים שנה חלפו.
את האזור מרעננים
בשובם בנים ובנות נוספים ובית הספר האזורי ,מוריו
ותלמידיו ממשיכים לזכות בפרסים על עשייה מבורכת
באזור כה ייחודי.
כדי לדעת על כל הטוב הזה ,ישמח הארכיון לכל מסמך
המעיד על כך .תמונות מחזור ,תעודות ,סרטים וכו'.
לתשומת לבכם ,ספר המחזור של מחזור כ"ד לא נמצא
בארגזי הארכיון .נשמח מאד לקבל עותק ולהעלותו
לאתר.
כתבו בגוגל" :חבל אילות סיפור מקומי" .רוצו בעזרת
העכבר אל השנה המועדפת עליכם ,ראו אם יש משהו
שתרצו להתייחס אליו .הוסיפו משהו משלכם וגם אתם
תהיו חלק מהסיפור המקומי של החבל.
נסיים בחידה :מי יודע באיזו שנה התקיים מופע
הטלוויזיה "הופה היי" בחבל אילות? הסקרנים ימצאו
את הסרטון בציר הזמן.
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בראש ובראשונה ,שמחה להיות חלק מעיתון "קצה המדבר"
ולהוות צוהר לעולם של הורות ילדים וזוגיות.
שמי מאירה מולונש דותן ,נשואה באושר לרועי דותן ואמא
לשלושה ילדים מתוקים .עברנו ליהל בחודש אוגוסט האחרון
מהעיר רחובות.
כשמדברים איתי על הורות וילדים ,אני תמיד מכניסה את
נושא הזוגיות .כי אני מרגישה כאילו הזוגיות נדחקה הצידה
וכל עולמנו מתרכז עכשיו בהורות שלנו והילדים המתוקים
שנוספו ,וזו יכולה להיות טעות.
עכשיו ,בעידן הקורנה ,פתאום אנחנו חווים את עוצמת הזוגיות
לטוב ולרע .אני עדה ללחצים של זוגות שנמצאים בתקופה
מאוד מאתגרת ,כאשר היא מכנסת לתוכה את כל המשפחה.
פתאום ,אנחנו חווים את המשפחה
היישר לתוך הפנים.
אין לנו לאן לברוח .כולנו כאן ביחד.
המצב החדש הזה מייצר התמודדות לא
מוכרת ,חדשה ומפתיעה ,שמעמידה
בעיקר את הזוגיות למבחן אמיתי.
מה שאני מציעה ,זה להכניס אוויר
לזוגיות .לדוגמא :ליצור זמן לחוד,
לצאת להליכה בחוץ בנפרד .כל
אחד יכול לקחת זמן של שעתיים
ותפגשו אחרי  4שעות .הלבד בתקופת
הקורונה הוא האוויר שלכם .קחו אותו.
מגיע לכם.
לתוך זה נכנסים הילדים וההורות
שלנו ,שמגיעים לשיאים חדשים של
הכלה ולא תמיד יש לנו את הכוחות
הדרושים לכך.
אני זוכרת שבסגר הראשון דווקא מצאתי דברים חיוביים.
חשבתי לעצמי "וואו ,זה דווקא נחמד להיות אנחנו עם כל
המשפחה" .היו לנו כוחות להמציא פעילויות כל פעם מחדש.
פתאום ,היתה לנו את האפשרות למצוא דברים חיוביים וטובים
בתוך הסגר שנכפה עלינו.
בסגר השני כבר באנו עם פחות כוחות ,אבל עדיין לקחנו את זה
בהבנה ונשענו על שארית כוחותינו.
לסגר השלישי הגענו כבר עייפים ,שחוקים ובעיקר בלי כוחות.
אין ממש ברירה ,מקבלים את המצב ,אבל בסוף לעייפות
ולשחיקה יש מחיר.
אני רוצה לתת כאן את נקודת מבטי! בראש ובראשונה ,תאפשרו
לעצמכם להיות נוכחים בהרגשת העייפות ,השחיקה והתסכול.
הגוף שלנו חכם והוא מנסה להעביר לנו את הרגשות שלנו ,וזה
בסדר להגיד במילים שנמאס לנו ואנחנו עייפים .מותר לתת
לעצמנו פסק זמן ולומר שאנחנו כרגע לא מכילים אף אחד,
מותר לבקש עזרה ,מותר לעשות כל דבר שיכול להחזיר לנו
את תחושת השליטה שאנחנו זקוקים לה ,כדי לעגן ולהחזיק
את הדברים שהיו מוכרים לנו.

לעניין הזוגיות ,אתן דוגמא אישית :באחת השיחות של רועי
בעלי ושלי בסגר השלישי הרגשנו בלאגן ואי-שקט .שנינו
עובדים כרגיל ,ובנוסף נכנסנו לבידוד עם הילדים .מאוד
חששנו איך נעבור את השבוע המאתגר מבלי לפגוע בשגרת
הילדים ובעבודות שלנו .ישבנו וממש החלטנו לפרטי פרטים
איך היום שלנו יראה ,איך אני מתגמשת ואיך רועי מתגמש,
איך מותר להתגמש עם הרצונות שלנו אל מול הרצונות של
הילדים .אפשרנו לעצמנו להגיד שהדבר הנכון עבורנו כרגע ,זה
להבין שמה שאנחנו עושים זה הכי טוב שאפשר לעשות במצב
הנוכחי .שחררנו את המקום של תחושת הרצון שלנו להיות הכי
טובים למרות המצב.

ארכיון המועצה האזורית חזר הפעם  20שנה לאחור בציר הזמן של החבל

ס

סיפורים בשחור-לבן
יהודית רוט אלקלעי

המדור שמביא את הצבע הייחודי מאחורי הסיפורים של ותיקי חבל אילות.
והפעם ראיון עם נעמי שיזף ,ממייסדות קיבוץ יטבתה

וכעבור תקופה קצרה הם החליטו שהם רוצים להגדיל את
הגרעין .במסגרת גיוס מועמדים חדשים לגרעין הגיעו נציגי
הגרעין ,פיץ וינון ,לכפר הירוק .נעמי ,שהיתה בשנת הלימודים
האחרונה ,חשבה לעצמה שהם משוגעים ושזה מקום לא הגיוני
לחיות בו .אך לאחר שכנוע של חברה מהכפר ,החליטה לבוא
ולראות במה מדובר .הנהלת הכפר הירוק תמכה במהלך ונתנה
למתעניינים את הטנדר של הכפר בכדי להכיר את ההיאחזות
ולבחון את ההצעה שעמדה על הפרק.
וכך ,חבורה של  11צעירים יצאה לדרכה דרומה ,דרך כביש הנפט,
מעלה עקרבים ,וכל דרכי העפר עד לערבה הרחוקה .הם הגיעו

מהיום הזה נעמי זוכרת היטב את ההיערכות הקפדנית למסדר
השחרור מהצבא ,שאמור היה לערוך אלוף פיקוד הדרום חיים
לסקוב .כמובן שלרגל המאורע החגיגי והאורחים החשובים,
התקיימה גם מסכת עשירה ומפוארת .אך הזיכרון המשמעותי
והמוכר לכולם מיום זה הוא הנאום הקצר והמשמעותי של בן
גוריון ,שעלה לבמה והסתפק בנאום הקצר עם שלוש המילים
החוצבות" :תעזו ,תתמידו ,תצליחו!"
בתקופה שלאחר מכן היתה תחושה של עצמאות .כל בעלי
התפקידים היו צעירים מהגרעין ,בליווי של חברים מקיבוצי

חדר האוכל של ההיאחזות בשנות ה .50 -נעמי עומדת שלישית מימין ולצידה שרפיק .באדיבות ארכיון יטבתה.
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זהו מדור העוסק בסיפורים של ותיקי חבל אילות .מי הם אותם
אנשים שהיו צעירים נועזים (ויש שיאמרו משוגעים) ,שהגיעו
לחיות בשממה המדברית הצחיחה והמרוחקת? מה גרם להם
לעזוב בתים ומשפחה במרכז הארץ או בחו"ל ולהגיע למדבר
החם? מה הם פגשו כשהגיעו? על מה חלמו? מה אתגר אותם?
מה גרם להם להישאר ועד כמה המציאות כיום קרובה לחלומות
שרקמו בעבר?
הפעם במדור אנו פוגשים את נעמי שיזף  -חברת גרעין מגל וחרב
(הגרעין המייסד ביטבתה) .חיה בקיבוץ מאז הקמתו ב .1957
נעמי ,בת יחידה להורים יוצאי אירופה ,גדלה בשכונת רחביה
בירושלים .מגיל צעיר מאד ידעה שהיא רוצה לחיות בקיבוץ.
נעמי זוכרת שהמחשבה שהניעה אותה היתה שאם מפא״יניקים
ומפ״מניקים יכולים לדור בכפיפה אחת (זה היה לפני הפילוג,)...
כנראה שמדובר במקום שפועל נכון.
נעמי ניסתה לשדל את הוריה לעבור לחיות בקיבוץ ,אך הם לא
רצו להעתיק את מגוריהם והיא המשיכה לחלום על חיי קיבוץ
ודשאים מוריקים .כעבור זמן מה ,כאשר נודע לה שבקיבוץ
הארצי מעוניינים לצרף ילדים למסגרות הקיבוץ כדי להשלים ל
 24תלמידים בכל כיתה ,קפצה נעמי על ההזדמנות .כך ,בהיותה
בת פחות מ  ,10עלתה על אוטובוס לקיבוץ עין השופט המרוחק
בליווי של אמה .בקיבוץ השתלבה במסגרת שיועדה לילדי החוץ,
בעוד הוריה המשיכו בחייהם בירושלים .נעמי היתה די שונה בנוף

של ילדי החוץ בקיבוץ כי כך בחרה ,אך החלום החזק שהדהד בה
מספר שנים והנחישות שליוותה אותה (ואולי מאפיינת הרבה
מהאנשים שהגיעו לחבל אילות בתחילת הדרך) ,הם שהביאו
אותה להשתלב בחברת הילדים בקיבוץ המרוחק.
החיים כילדת חוץ בעין השופט נמשכו שנה אחת בלבד .באופן
מעניין ורלוונטי ,ענייני מחלות ובידוד (בגלל מגפת הפוליו)
השיבו את נעמי לירושלים לשמחת הוריה .אולם מאז ,בכל חופש
היתה מגיעה לקיבוץ למשך מספר שבועות ,משתלבת בחברת
הילדים במוסד ומבצעת איתם את המשימות השונות שקיבלו.
המשיכה העזה לחיים בקיבוץ המשיכה ללוות את נעמי
בשנות התבגרותה .כשהגיעה לכיתה י"א השתלבה בלימודים
בכפר הירוק (מחזור ב') ,שנה מתחת לתלמידי גרעין מגל וחרב
המיתולוגיים  -אותה הקבוצה שעתידה להיות הגרעין המייסד
של יטבתה בעתיד הלא רחוק.
בשנת  1956נעמי נשלחה עם חבריה ללימודים לתחזק את
המשק בקיבוץ נווה אילן שהתפרק .במקביל ,חברי גרעין מגל
וחרב התגייסו לצבא .נעמי מספרת שזו היתה תקופה בה לא
הוקמו קיבוצים חדשים .רק עין רדיאן (שם ההיאחזות ביטבתה
לפני הקמתה) עמדה על הפרק.
חשקו בעין רדיאן ,לבסוף הוחלט שגרעין מגל וחרב ,שהיה מאד
מוערך ,יקבלו את ההיאחזות לידיהם.
במאי  1957הגיעו חברי גרעין מגל וחרב להיאחזות עין רדיאן,

מאובקים לעין רדיאן באמצע יולי ,בשעת צהריים .בש.ג .עמדה
מלכה ארצי ,והחבורה נשלחה לחדר האוכל ,שם הם התקבלו
בשמחה .לאחר הארוחה פנתה נעמי להתקלח .לפני המקלחת
היא כיבסה את החולצה שלבשה ותלתה לייבוש .כאשר יצאה
מהמקלחת ,החולצה כבר היתה יבשה לחלוטין .זה היה הרגע בו
נעמי אמרה לעצמה שזה כנראה המקום הנכון בשבילה .לאחר
מכן עלו המבקרים ונעמי ביניהם לאזור ההרים בהם היתה
הבריכה הישנה של הקיבוץ .מהנקודה הזו הבחינה בהרי אדום
המרשימים ,אותם אהבה עוד מתקופת טיולי התנועה בצעירותה.
בשלב זה אמרה נעמי לעצמה שפה היא רוצה להישאר.
נעמי וחבריה המשיכו לטירונות במחנה שמונים ,שם קיבלו
את האישור להצטרף לגרעין מגל וחרב .בנובמבר  ,1957עם
סיום הטירונות ,כל גרעין חזר להיאחזות שלו .נעמי וחבריה פנו
למעונם החדש בעין רדיאן שבערבה .כאשר הגיעו באוטובוס של
אגד ,על הכביש הראשי קיבל את פניהם גדי קדם עם טרקטור
ועגלה והעלה אותם מהכביש להיאחזות .נעמי נזכרת איך הכינו
לכבודם משקה ייחודי ,שמחו על הגעתם ומיד שילבו את כל
חיילי הגרעין במקומות העבודה השונים.
לאורך התקופה ,נעמי השתלבה בכמה ענפים .היא עבדה
בתמרים עם ציגי וצונץ ,בגן הירק עם פיץ ,וגם במפעל אריגה
שהיה בהיאחזות לתקופה קצרה.
כחודש לאחר שהגיעה לעין רדיאן ,ביום חמים ולא אופייני
בסוף דצמבר  ,1957התקיים חג העליה של קיבוץ יטבתה.

ה"איחוד" (התנועה הקיבוצית) .הגרעין היה גדול ומגובש,
התפתחה מסורת ייחודית של המקום ,התכנסויות בחדר האוכל
בשבתות ,אכילת גלידה מדי שבת ,פעילות תרבותית ענפה
ואווירה יוצאת מן הכלל.
אחד החברים אליו חברה נעמי היה יגאל שיזף המכונה שרפיק.
נעמי מספרת שזכורה לה במיוחד מסיבת פורים בשנת ,1958
לאחריה היא ושרפיק הפכו לזוג .כעבור שנה הם נישאו והביאו
לעולם ארבעה ילדים ,הם לא נפרדו למשך  57שנים ,עד למותו
של שרפיק לפני שש שנים.
לאורך השנים ביצעה נעמי תפקידים שונים בקיבוץ .היא רכזה
את ועדת חברים ,היתה לולנית ואף היתה הקוסמטיקאית
הראשונה בקיבוץ למשך שנתיים תמימות .בשלב מסויים
השתלבה בעבודה במזכירות הטכנית ,שם היא עובדת עד לימים
אלו.
כאשר נעמי נשאלת עד כמה יטבתה של היום דומה לחזון שעמד
לנגד עיניהם בהקמת הקיבוץ ,היא מספרת שלדעתה חלק גדול
מהדברים אליהם שאפו עדיין מתקיים .הקיבוץ שיתופי ,הרבה
צעירים פועלים ופעילים ,יש חיי חברה ותרבות ענפים ,ותקופת
הקורונה הוכיחה התייחסות רצינית ומכבדת לוותיקים .נעמי
מציינת שהיא עדיין מוצאת ביטבתה רוח מיוחדת של קיבוץ ,היא
אוהבת להסתובב בכל שטח הקיבוץ ולהרגיש תחושת שייכות
עמוקה בינה לבין המקום.
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ביקורת ספרים >> ד"ר יהודית אוריין ,קיבוץ נאות סמדר ,דוקטור לספרות השוואתית

אחד המגזרים שספג מכה אנושה בשנה החולפת הוא עולם התרבות .שנה שלמה מאז סגרו בצו מדינה את בתי הקול־
נוע ,התיאטראות ואולמות המופעים .מאות אלפי עובדים נותרו מחוסרי עבודה .בתוך כל הכאוס ,נותר לנו רק לתהות
על מהות קיומה של התרבות ואיך ייתכן שאיבדה את תפקידה כאחראית על המורל הלאומי?
הפגיעה הפתאומית בזמינות של כמעט כל דבר שרצינו
והגדיעה של עולם עשיר ומרובה בחירות בכל תחומי האומנות,
העלו לא מעט תהיות .לא רק לגבי התנהלות ,אלא גם לגבי
המהות של התרבות בכלל והשפעתה על חיינו .כל מה שקשור
בתרבות היה ראשון להיסגר וכנראה יהיה האחרון להיפתח.
הפגיעה הייתה לא רק למי שחי בעולמות האלו .זו הייתה
חשיפה של פצע כואב שלא טופל מזה זמן רב מדי .עולם שלם,
בו מתקיימת התנהלות יחידים מול מערכות גדולות .שנים
רבות מדי שהתרבות היא התחום האחרון לתקצב ולתמוך בו.
על פי נתונים של קואליציית מוסדות התרבות והמורשת
בנגב ובגליל ,ליותר ממחצית הרשויות במדינת ישראל אין
מחלקת תרבות וכ 60% -מהתלמידים אינם נחשפים לסל
תרבות .בנוסף על סגירת כל אירועי התרבות ומקומות הכינוס
המיועדים להם ,ביולי  2020אף היה ניסיון של משרד החינוך
לסגור את "סל תרבות".
"סל התרבות" הוא שיתוף פעולה חשוב בין משרד התרבות
למשרד החינוך ,שחושף מדי שנה מאות אלפי תלמידי בתי
ספר לתרבות ואומנות על כל גווניה .כאילו מישהו שם למעלה
החליט שתרבות זה לא מספיק חשוב ,ואפשר לוותר עליה.
בטוח שלכולנו היה חסך בהצגות והופעות וליבנו נחמץ לראות
את מכלול אנשי הבמה והמקצועות התומכים  -מחוסרי
העבודה ,או את השחקנים הבמאים והאומנים (מפורסמים
יותר או פחות) ,הולכים לעבוד במשלוחים ובמכולות .שכחנו
שתרבות זה לא רק מופעים והצגות .תרבות זה חברה מתוקנת

מה

ובריאה ,תרבות זה חינוך לילדינו .גישה לתרבות זה גישה
לנפשנו ,אבן יסוד תרבותית והכרחית היא הבסיס לדיון וויכוח
וליחסים שבין אדם לחברו.
תרבות זה כוח שמגלם בתוכו את חופש הביטוי וזכות הציבור
לדעת ולהרגיש .כמו שווינסטון צ'רצ'יל אמר פעם ואנשי
המחאה זעקו" :בלי תרבות לא יהיה על מה להילחם".
נכון – זו הייתה שנה קשה .הבנו שיש כאן משבר שכולנו
מתמודדים איתו אבל עלינו להתמודד איתו יחד .יש לנו
הזדמנות לצאת מהמשבר בצורה אחרת מהדרך שנכנסנו אליו.
התרבות היא משהו רחב יותר מהצגה או הופעה כזאת או
אחרת .תרבות יוצרת סביבה קהילה ונותנת כוח לאנשים ליצור,
להביע ולהיות מחוברים.
זה מנוע של יצירה והתחדשות וקשרים בין אישיים ,עם
הקשרים של מרכז הקהילה והרשות המקומית ועם תיירות
וחינוך.
ועל אף כל הקושי בשנה הזאת ,נוכחנו שהיצירה חזקה
מהיוצרים ולא חדלה לרגע .כמו שהטבע פרח בשיא תפארתו
עקב היעדרות האנשים שפסקו להפריע לו.
יוצרים צילמו וציירו ,מחזות נכתבו ,שירים הולחנו ,נכתבו
והוקלטו .נוצרו עשרות שיתופי פעולה בין מוזיקאים במיזמים
מקסימים.
כי תרבות זה אנחנו .אנשים שמביעים את עצמם ויוצרים.
עומרית אביאל ,רכזת תרבות  -מרכז קהילה חבל אילות

נשמע?

מדור מוסיקה >> אילון גינזבורג ,רכז מוסיקה ומנהל אולפן מוסיקה במרכז קהילה
התקופה בה זכינו לחיות מלאה בשאלות ללא תשובות נשכח את הלהיט החדש " -זו פגיעה קשה בדמוקרטיה" .אז
לגבי המתרחש בעולמנו .בני האדם ,שהתרגלו לחסות בצל נכון ,השתלשלות העניינים מאז הגעת הקורונה לחיינו ,יחד
סמכות שהכתיבה את מסגרות חייהם ,חזו בקריסת המערכות עם חוסר הוודאות ,הובילה את המין האנושי לשימוש שיא
שבמסגרתן התנהלו החיים .כל החיים נזרקו לאותה הקערה ,בתחליפים ,כדי להצליח לחיות בשלום עם הפחד .אבל אולי
והאדם נכנס למצב אנוש שבו הוא צריך להתפרנס ולנהל חיי באמת ישנו משהו מוזר בציפייה שלנו שמישהו ,או משהו,
משפחה בו זמנית ,כל הזמן .חשבנו שהתרגלנו להכל ,אבל יצוץ כבר ויסדר את העניינים .את האחריות אנחנו צריכים
לזה? אין פלא שהדבר היחיד שהתפתח ללא הפסקה בכל לקחת ,והשינוי צריך להיות קודם כל פנימי לפני שהוא הופך
התקופה ,הוא היכולת שלנו להשתמש בקלישאות .חבוטות ,ללאומי .או במילים אחרות  -אל תזעק 'גזל גזל' אם התרגלת
שחוקות וגרועות ,הן מגיעות מכל קצוות הקשת הפוליטית להבריז לאשתך מהמקלחות בערב .אחד בפה ואחד בלב.
ועושות את העבודה נהדר .נדמה שכל מפגש מקרי שפעם קלישאות כבר אמרנו?
היה נגמר בהנהון ,הפך למחול של הסכמות ומילמולים ש"ככה אז בהתאם לתאוריית 'שחרר את עצמך מעצמך' ,קבלו את
באמת אף פעם לא היה" ,ו"עזוב אותך ,זה עוד כלום" ובל רשימת השירים למהפכה החדשה – "מהפכת האני":

יוצאים לגנוב סוסים  //פר פטרסון
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אכן ,שם הספר המפתיע מעורר סקרנות מהרגע הראשון .לגנוב סוסים? לא בבית ספרנו! והנה ,הספר מתחיל דווקא באווירה רגועה,
שזורת תיאורים עדינים של מחוזות מרוחקים – ארצות סקנדינביה הקרות .פר פטרסון ,הסופר הנורווגי ,כבר מוערך בשורה אחת עם
שמות שהיכרנו :הנס כריסטיאן אנדרסן ,טובה ינסן (המומינים) וכמובן סלמה לאגרלף ('הורתו' של נילס אולגרסן) .אך ״יוצאים לגנוב
סוסים״ אינו סיפור לילדים .והוא אפילו מנסה קצת להפחיד ...הרי הכל קורה בחושך ,בקור ,במעבה היער ,בין זאבים וכלבים חמסניים.
חרף התנאים המאתגרים הללו ,המספר מתנהל בנחת ,מתעכב על כל שביל ועל כל עץ רוטט ברוח; וכדי לחוש מעט מאווירת הספר לא
יהיה זה מיותר לצטט קטע שידגים את הסגנון המיוחד .נראה כי במקום לרוץ עם האירועים ,במקרה זה טיפוס על עץ גבוה ,אנו זוכים
לתיאור מדוקדק ,עד לפרטי פרטים של אירוע הטיפוס" :עץ ליבנה גדול עמד לא רחוק
מהסוסים ,ענפיו חזקים והנמוך שבהם צומח כשלושה מטרים מעל לפני הקרקע ....הסרתי
את נעלי ההתעמלות בבעיטה ,שמתי את שתי ידי מאחורי גזע הליבנה ,לפתי את קליפת
העץ ונאחזתי בה תחילה ברגלי האחת ,ומיד הרמתי את רגלי השנייה והיצבתי גם אותה על
הגזע ,ולאט לאט טיפסתי כמו קוף ....רכנתי קדימה ונאחזתי גם בידי הימנית והינחתי לרגלי
להחליק מהגזע המחוספס " ....וכה הלאה וכה הלאה.
לבל נחשוב שמדובר בתיעוד יבש  -בבחינת 'קורס מזורז' בטיפוס על עצים ,מתברר שהמתח
אינו מרפה לכל אורך התיאור .במקביל ,המתח של הקורא משקף את המתח של הנער ,שכן
הוא וחברו חדרו לחוות האציל כדי לגנוב את סוסיו ,כפי שהתבשרנו עוד בהתחלה ,למרות
שההרפתקה הסתכמה באימוני רודיאו מסוכנים ולא במעשה גנבה .נפילה צפוייה וכאב
משתק  -זה מה שקרה לגונבי הסוסים ,אך הכאב ,כפי שביטא בחוכמה אביו של הנער" ,הוא
דבר שאתה עצמך מחליט עליו" .וכך אנו יוצאים נשכרים ומחושלים מהקריאה בספר שהוא
מעין הכנה לחיים אותנטיים .תעלומה רודפת תעלומה והמספר אינו שש לגלות את מה
שייוודע לו בדיעבד .כך אנו משתתפים בחוויה של הנער שהחיים מתפענחים לו עקב בצד
אגודל .על כל פנים ,רק מעמוד  100ואילך התחילה להתפתח הארוטיקה ,מלווה באירועים
מאתגרים .ומשם והלאה נשאיר לקוראי הכתבה הזו את חדוות הגילוי .הקוראים חשים את
כל הפורענויות הללו ,בתוך מפלי המטר או מכאובי החיכוך בסלעים וסירפדים ,במרחבי
האינסוף שבגבול בין נורווגיה לשוודיה ,מולדת הוויקינגים ,והחיים בטבע כבר נראים לא
כאגדה אלא כאמת לאמיתה.
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הפלייליסט
 >> The Revolution Won’t be Televised - Gil Scott Heronהחברים של נטאשה  -שברי את הטלויזיה >>
מאיר אריאל  -היכנסי כבר לאוטו וניסע >> היהודים  -מחפש תשובה >> >> I Want to Break Free - Queen
 >> A change would do you good - Sheryl Crowיוני בלוך  -אחריות >> >> Getting Better - The Beatles
The Only Way is Up - Yazz << Godspeed - Jenny Lewis

לסיביר  //פר פטרסון
כמו שהשם מבשר ,קר ,קר מאוד לילדה שהיא גם 'המספרת' .קר
לאורך כל הספר .קר למדי בדנמרק הזאת ,בביקתה שבעבי היער ,קר מבחוץ
ומבפנים .ובכל זאת ,חלומה של המספרת הוא להגיע לסיביר .זאת בניגוד לאחיה
– ואולי מתוך ריאקציה לאח השתלטן ,שמצידו טווה חלומות על מרוקו ,פז,
מרקש ...מה טבעי יותר למי שחי בקור מצמית ומתמיד.
אך הגיבורה ,כמו גם פטרסון הסופר עצמו ,מבקשת את החריג ,המעורר ,ועד כמה
שאפשר – את הבלתי צפוי .מה שקורה הוא שהנורא מכל כלל לא הפתיע! לכן
הילד יֶ ְס ֶּפר ,אחיה הגדול של הגיבורה ,מסוגל היה להרגיש את האסון המשפחתי
עוד בלילה הקודם לפני שכל האחרים מצאו את הסבא ששלח יד בנפשו ברפת.
קור חודר לכל שורה שנייה ,ים קפוא ,אדמה שאי אפשר לחפור בה מרוב כפור.
מילות קור אינן חסרות בשפה הנורווגית וגם התרגום מוצא להן עוד ועוד מילים
נירדפות .הקור החיצוני מאפיין גם את נפשם של אנשי הבית שסובבים את שני
הילדים .האב הקשוח ,האם הבלתי מתקשרת ,הסבא שמפצה את עצמו בגמיעת
אלכוהול .לא פלא שהילדים בורחים לעולמות הדמיון ולהרפתקאות מאתגרות
כדי לצבור אנרגיה פנימית .אנו מרגישים יותר ויותר קירבה ואהבה אל הילדה ,כה
עירנית וכה נכונה ללמוד את החיים לעומקם ולרוחבם .ברגעי הקור היא נושמת
עמוק ונהנית מריאותיה המתמלאות באוויר צלול .כל מה שקורה 'עובר דרכה'.
לאחר נסיעה חפוזה ברכבת היא עדיין חשה את פסי המסילה הרוטטת .היא חייה
כל דקה ודקה במלאות ,ומעבירה גם אלינו את דופק החיים.

זיו זאב אברמוביץ |

גלגלים

רמי טביבי ,נהג האוטובוס המיתולוגי של כולנו ,עבר איתנו רגעים של אושר ורגעים של עצב ,במשך  40שנה הוא
הסיע אותנו לבית הספר ,לטיולים ובקווים של החבל .עכשיו ,אחרי שיצא לגמלאות ,הגיע הזמן לומר תודה ולהיפרד.
רמי טביבי התחיל את עבודתו באגף
התחבורה של המועצה ביוני 1981
כנהג .הוא היה גם עוזרו וממלא מקומו
של דודו פרייברג ,ובהמשך שימש
כסדרן וגם כיושב ראש ועד עובדים.
התחיל לעבוד כשלמועצה היו רק שני
אוטובוסים ומיניבוס אחד .בזמנים
ההם הוסעו לא רק אנשים ,אלא גם
לחם וחלות אם היה צריך .כשהתחיל
לעבוד עוד לא הייתה אפילו תשתית
למערכת התחבורה ,ולא היו הסכמים.
במרוצת הזמן מערכת התחבורה קרמה
עור וגידים ונחתמו הסכמי עבודה .רמי
אומר שהסדר הסכמי העבודה הוא
אחד הדברים שהוא הכי גאה שהייתה
לו יד בהם .לקראת סוף תקופת
עבודתו ,הספיק להסיע את הנכדים
של הילדים שהסיע בשנת  1981ויש
בכך סגירת מעגל .את העבודה החליט
לעזוב באוקטובר האחרון בלב כבד,
אבל בהבנה שצריך לפרוש בשיא .רמי
מודה שטוב לו ,והוא נהנה מהחופש
ועם זאת ,הוא מתגעגע לעבודה לצד
חבריו ולצד תושבי החבל.
רמי ,תושב אילת ,מספר שבשבילו
המועצה והחבל היו כמו בית ,הוא
הכיר את כולם ותמיד היה מוזמן לכל
האירועים ,שמחים ושמחים פחות.
הזיכרונות המהותיים נוגעים להסעות
התלמידים ובעיקר הטיולים השנתיים.

הוא זוכר אירוע בטיול שנתי של
החטיבה העליונה ברמת הגולן ,שבו
צביקה קרוואני ,שם טוב ,כנפו ,שי
והוא היו צריכים לאסוף את התלמידים
בבוקר מחניון נחל דליות .הם צילצלו
לעידו קלאי שהיה המנהלן של בית
הספר והטיול ,ואמרו שכולם אכלו
בערב הקודם במסעדה וקמו עם קלקול
קיבה והם לא יכולים לזוז .המועצה
כולה הייתה על הרגליים והתחילו
להזמין אוטובוסים בחברות אחרות,
אבל הם לא הבינו ,שזו הייתה מתיחה
של אחד באפריל .אחרי הבאלאגן,
הנהגים הודו שזו מתיחה ,וחטפו קצת
צעקות ,אבל הוא ממש זוכר את זה
לטובה .פרט לסיפור הזה ,היו סיפורים
נוספים ,כמו הסיפור של הלילה הגשום
ליד צומת גולני שבו הם נרטבו עד
העצם והסיפור של הטיול בשדה
בוקר ,שבגלל גשמים רבים וחשש
לשיטפונות ,רצו להחזיר את הילדים
הביתה .אבל בסופו של דבר ,הטיול
השנתי נמשך ,כשבכל יום התלמידים
טיילו באזור אחר בו לא היה גשם (נגב,
כנרת ,גליל עליון ורמת הגולן).
לא נוכל לסיים את הכתבה בלי תודות
מהחברים שליוו את רמי לאורך
עבודתו.

רמי טביבי,
השם ,הנהג והאגדה .שנים רבות של היכרות ומתן שירות
ללא רבב .כמה וכמה בקרים התקשרתי אליך בהיסטריה
כיוון שאוטובוס אחר או ילדים מישוב תקועים בתחנה זו או
אחרת ,ואתה תמיד בסבלנות ,ובהומור-כן ,בהרבה הומור,
הרגעת ונתת מענה מיידי.
נהג ,סדרן ,טיולים שנתיים ,ויזות ועוד.
ברגישות ,במקצועיות והומור ,אמרתי? הרבה הומור...
הצחקת ללא הפסקה  ,ועשית.
שיחות ביננו בלי סוף על כדורגל (בית״ר ירושלים חחחח),
על המשפחה ,הוראה וחינוך (רעיה מורה ואחות מנהלת -
איך לא) ,והנסיעות שלך לחו"ל עם "בת זוגתך" דודו כנפו .מה
ירבו הסיפורים .רמי יקר 40 ,שנות נסיעה משותפת ,בעבורי
היית ונשארת מחלקת התחבורה על כל צדדיה.
ברכות ליציאתך לגימלאות .החיים כאן בצד האחר יפים
ונינוחים .מאחלת לך בהצלחה רבה ,וחלילה לך מלנוח.
מאמינה שניפגש בארומה ביג לקפה של תשע בבוקר.
עליזה כהן ,מנהלת בית הספר היסודי מעלה שחרות
(לשעבר)

רמי טביבי .צילום :אוסף פרטי
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רמי שלנו חבר אהוב,
סיימת פרק גדול בחייך ,עת לפרק אחר לפניך .פועלך הרב הן
כחבר וועד עובדים והן באגף תחבורה ייזכר לדורות .אין ספק
שנתגעגע להומור הייחודי שמאפיין אותך .זה הזמן להודות
על שנים של שירות מסור ,הקרבה ,השקעה עצומה ,חריצות
וחברות .נוכחותך תחסר בכל אירוע חברתי ובמיוחד בסיור
הלימודי השנתי .הפכת כל אירוע לחוויה בלתי נשכחת.
רוצה לאחל לך בשם ועד העובדים ובשם העובדים כולם
שתהיה לך פרישה רכה ונעימה עם הרבה זמן איכות ,שמחה
ובעיקר בריאות.
אגי נקש ,יו"ר ועד העובדים
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רמי,
אתה כולך לב ונשמה ,אי אפשר להישאר אדישים
לחמימות ,החיבוק והחיוך הענק שלך.
אתה תמיד מסביר פנים ומארח באהבה .מדהים שאתה
ממשיך לשמור על קשר .אני מתגעגעת לאנרגיות
ולהמולה שתמיד נוצרים סביבך.
מאחלת לך את כל הטוב שבעולם .בריאות לך ולסובביך
ואמן שתמיד יהיה לך כח לשמוח ולשמח ,לדאוג ולאהוב.
הדס שפירא ,מנכ"לית המועצה

רמי היקר,
נהג אוטובוס הוא מי שמסיע מידי יום את תלמידי ותושבי
חבל אילות אבל אתה לקחת את התפקיד החשוב הזה והפכת
אותו למשימת חיים.
אתה תמיד תהיה הנהג מספר אחד עם הלב הרחב שמגיע
עם חיוך לעבודה וכל יום עבודה הוא יום מסיבה .תמיד עוזר
לחברים ,עושה הכל באהבה וחשוב מהכל באחריות ורצינות.
כמעט  40שנה שבני ישראל הלכו במדבר וכמעט  40שנה
הובלת את כולנו כאן אל הארץ המובטחת.
מאחלים לך שתהנה מכל טוב הארץ (גם אם זה בתאילנד)
ותזכור שאנחנו בית ומשפחה!!
צביקה קרואני ושם טוב ללוז
וכל נהגי אגף תחבורה

רמי,
טוב ,מאיפה מתחילים? זה לגמרי מסובך
לכתוב על עובד מזן כה משובח,
שפורש אחרי מלא שנים גדושות,
נו באמת ,זאת הצפה של רגשות.
מזל שחייך עשירים ומלאים,
אין לך רגע דל וההישגים נאים,
רק שקשה לוותר עליך במערכת
האם אתה בטוח שאתה רוצה ללכת?
פרידה ממך זה לא דבר ריאלי
כי החיבור בינינו פשוט פנומנלי.
לאור היחסים הקרובים והחמים
תבטיח לא לנטוש ממש לעולמים,
תחזור תמיד לבקר בכיף לביתך השני
כי הקשר איתך הכרחי וחיוני.
כן ,הגיעה השעה להגיד שלום
ולחתום תקופה ארוכה של חלום
אני בטוח שבכל עבודה תמצא את מקומך
מאחל לך לרגל פרישתך
שתמיד תשמור על הסקרנות ועל התום
ושתמצא את עצמך בכל מקום
הצלחה בוודאי תהיה בדרכך
תודה גדולה לך רמי לתקופה נהדרת
תודה רמי
אסף יצחקי ,מנהל אגף התחבורה
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רמי,
 40שנה אתה מסיע את אנשי חבל אילות .יום יום בחבל בהסעות
התלמידים והרבה מאוד נסיעות בכל רחבי ישראל לטיולים,
סמינרים ,פעילות ספורטיבית ועוד .הובלת אותנו ובאופן הבטוח
ביותר מליוני קילומטרים!
תמיד תמיד עם חיוך גדול ,אכפתיות ,שמחה תמידית ומאור פנים.
וביחד זכינו לנתח את ההצלחות הגדולות של הפועל באר שבע
והקטנות הרבה יותר של הפועל קטמון וירושלים .אחד מעשרות
הנושאים עליהם דיברנו בעניין ובכיף גדול בנסיעות ובמפגשים.
בהצלחה גדולה בהמשך הדרך .ויאללה הפועל!!
חנן גינת ,ראש המועצה

רמי ידידי.
מעטים האנשים ,עובדי מועצה שליוו אותי כראש המועצה
מהיום שנבחרתי ועד היום שעזבתי ( כ 17-שנה אחרי).
רמי ידידי – איכזבת אותי! הרי סיכמנו שנפרוש ביחד!
ולמרות זאת טוב עשית .טוב ,כי אתה מאלו שידעו לעבוד
עם חיוך ואהבה .טוב ,כי אתה מאלו שידעו מה זה לתת
שירות .יום יום שעה שעה .טוב ,כי אתה מאלו שהבינו גם
צרכי מערכת ,כספיים ,ציבוריים.
כי ידעת לתמוך וללוות ,נהגים חדשים שנכנסו.
כי ידעת לעשות הכל בנחת ,בשקט ועם הרבה הרבה הומור.
ניסיתי תמיד להתאים עצמי בסיורי או טיולי עובדי המועצה
כך שאהיה במחזור שלך.
כדי לצחוק .כדי להנות .כדי להחליף חוויות.
תודה לך רמי על אלפי הסעות ,אלפי קווים ,עשרות אלפי
תלמידים ומבוגרים שהסעת בבטחה .עם סימפטיה וחיוך!
רמי תודה!
אודי גת ,ראש המועצה בין השנים 2016-2000

רמי היקר,
קיבלת את פני בחיוך גדול ובמהלך כל תקופת עבודתנו
המשותפת זכיתי לחיבוק אמיתי ,יתרונות של עבודה
משותפת טרום ימי קורונה.
אני מודה לך באופן אישי על התמיכה ,ההקשבה והחברות
במהלך השנים.
התוספת שלך לאגף תחבורה ולמועצה היתה חשובה ,לקחת
על עצמך תפקידים חשובים ומשמעותיים ,היית יושב ראש
ועד העובדים וסדרן בנוסף לעבודתך כנהג ותמיד תמיד
בלטת במקצועיות ,נכונות להיות שרותי ובמחויבות לכלל
תושבי האזור וכמובן לאלפי התלמידים שהסעת מידי יום
במשך עשרות שנים.
וחשוב לא פחות ,השמחה והאנרגיות הטובות שלך הוסיפו
לשגרת היומיום כאן! כולנו מתגעגעים!
מירב עפרוני ,מנהלת מש"א

ד

הדשא של השכן

מדור ׳הדשא של השכן׳ נכנס לקיבוצים ולישובים כדי לראות ולשמוע על הנעשה בקהילות .בכול גליון נסקור ביקור
בשלושה קיבוצים ויישובים .לגיליון זה ,ביקרנו בקיבוצים קטורה ,אילות ולוטן .אז מה היה לקיבוצים להציע בתקופת
הקורונה ואילו פעילויות נעשו? ...לא מעט! תמשיכו לקרוא ותגלו.
צילום :גוון סקאלי

הדשא של קיבוץ לוטן >> ליאור גבע קבלרצ׳יק

ר קבלרצ'יק

ט"ו בשבט בלוטן חילקנו לבתים מארזים חגיגיים עם פירות יבשים ושוקולד בעבודת
יד של מנהל המטבח שלנו .בנוסף ,ערכנו סדר ט"ו בשבט בקפסולות מחוץ למועדון
הקיבוץ ,כולל ארוחת ערב על חשבון תרבות .למחרת ,ערכנו נטיעות (בקפסולות
כמובן) והמשכנו לערב ברכות בסגנון פואטרי סלאם (שירה מדוברת).
ביום המשפחה חילקנו לבתים ערכות להכנת פיצה לפעילות משפחתית.
ביום האהבה קומונת הש"ש הקימו תיבת ברכות ובמהלך היום חילקו ברכות של אהבה
מחופשים כקופידון .בפורים חגגנו בשילוב זום וטוקטוק (רכב) מסיבות; את המגילה
ערכנו בזום ,במקביל לתחרות תחפושות .לאחר הקראת המגילה ,יצא טוק טוק עם
רמקול ,שתייה ואזני המן ועבר בין השכונות לשמח ולהשקות את החברים והתושבים
עד דלא ידע .למחרת ,חילקנו ארוחות המבורגר בשריות וצמחוניות לקהילה ,ב"טייק
אווי" גם לפי קפסולות .בקיבוץ ישנה מסורת לוטנית למכירה פומבית של עוגות,
שעברה בזום .נמכרו  10עוגות וגייסנו מעל ל 6,000₪-שיועברו כתרומה לארגוני נשים
נפגעות אלימות .בשבת ,הנוער והש"ש ערכו פורימון משמח במיוחד לפי קפסולות.

צילום :ליאו

הדשא של קיבוץ קטורה >> אריקה פוקס

צילום :תרי אברמס

יום השבת הראשון של חודש פברואר הוא יום בין-לאומי שבו אוכלים "גלידה
לארוחת בוקר" .כדי לחגוג אותו צריך לעמוד בשלושה חוקים נוקשים )1( :לאכול
גלידה ( )2לארוחת בוקר ( )3ביום השבת .ועדת תרבות ,יחד עם צוות ענף המזון,
הזמינו את קהילת קטורה לחגוג בארוחת בוהריים (בוקר וצהריים יחד) .בשל
מגבלות קורונה ,הארוחה החגיגית וחלוקת הגלידה היו ב"טייק אווי" .את הארוחה
לקחו מחדר האוכל ואת הגלידה חילקו מחוץ לחדר האוכל באופן אישי לכול אחד
ואחת.
לכבוד פורים ועדת תרבות בשיתוף גיל השלישי ,חילקו משלוחי מנות סרוגות
לכל בית בקטורה בעזרתן של צוות הסורגות :דניאל ,מרטין ,תרי ,קטי ,אופק,
ורד ,רחלי ,רונית פרידמן ואסיה ,שעמלו על מילוי וסריגת המשלוחים בעבודת
יד .בסיום אכילת הממתקים ,נשארה למקבלי המשלוח תחתית סרוגה לסירים.
סך הכול סרג הצוות  170משלוחי מנות ,בהחלט הישג מרשים ,מזל שהיה בידוד
באמצע שאיפשר את העבודה .נגיד גם תודה לנציגי הגיל השלישי :יורם ,מאלה,
רגינה ,ליאורה ,תרי ,שושי ,רוז ,צבי ,דפנה וכמובן יעל שחם.

הדשא של קיבוץ אילות >> עינב ארובס

ברוכים הבאים ל"עולם מקביל" ,סיפור בהמשכים של מיסתורין ומתח .בכל גיליון יתפרסם פרק חדש .מה שבטוח,
לסוף של הסיפור לא תהיו מוכנים

המשך בגיליון הבא
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קרה לכם פעם שהייתם צריכים להתחיל את החיים פתאום
מהתחלה? לעזוב את כל מה שהכרתם ,את כל החברים,
השכונה ,אפילו המכולת מתחת לבית ,ופשוט לעבור לסוף
העולם? ובכן ,לי זה קרה.
קוראים לי בן לוי ,ופתאום לפני שבועיים אמא ואבא שלי
הודיעו לי ולאחים שלי שאנחנו עוברים לגור בקיבוץ בערבה.
אבא שלי עבד עד עכשיו בשדה התעופה בן גוריון ואנחנו גרנו
בגבעתיים .גרנו בבניין ממש גבוה בקומה בשמינית והיה לי
חדר מגניב שחלקתי עם אחי גילי שקטן ממני בשנה .אני בכיתה
ה' והוא בכיתה ד'.
אחותנו הגדולה יסמין התחילה השנה ללמוד בחטיבה.
פתאום אבא החליט שהוא עובר לעבוד בשדה התעופה החדש
בתמנע ובגלל זה אנחנו עוברים לקיבוץ שאף אחד לא שמע
עליו באמצע שום מקום.
זה ממש מבאס .לא רציתי לעזוב את בית הספר והחברים
ולהגיע באמצע שנה למקום חדש ,כיתה חדשה ,מורים שאני
לא יודע מה הם רוצים ובלי שום חברים .בגלל המעבר פספסתי
את המבחן בחשבון ,אבל אני חושב שהייתי מוכן לעשות עשרה
מבחנים בחשבון אם זה היה אומר שהיינו נשארים בגבעתיים.
כשסיפרתי לרועי – החבר הכי טוב שלי – הוא ניסה לנחם אותי
ואמר שעדיין יש לנו את הפייסבוק ונוכל לדבר בטלפון ולשחק
פורטנייט ביחד ,אבל ידעתי שזה כבר לא יהיה אותו דבר.
ביום הראשון בבית הספר החדש – מעלה שחרות – עשו לנו
סיור והראו לנו את כל הבניינים השונים ,ואז הכניסו אותנו
לכיתות שלנו .הכיתה שלי – ה' 1הייתה כיתה נפרדת שעמדה
בין הספרייה לבין הבניין הטכנולוגי – שבו היו כל כיתות
המחשב .למורה שלי קוראים מירי ,והושיבו אותי בשולחן
האחרון ליד ילד עם שיער בלונדיני מתולתל שאמר שקוראים
לו אריק .אריק היה ממש נחמד ונתן לי להסתכל איתו בספרים
בשיעורים שהיו באותו יום .בהפסקה הוא הכיר לי את החבר
הכי טוב שלו – יוסי .הם ניסו לשתף אותי בשיחה שלהם אבל
לא הכרתי את האנשים שהם דיברו עליהם אז אמרתי להם
שקבעתי להיפגש עם אחי – מה שהיה נכון – והלכתי לכיוון
הספרייה.
גילי אמר שהיה לו דווקא סבבה – ככה הוא גילי – מסתגל
לשינויים בקלות ויוצר חברים בלי בעיות.
בערב התקשרתי לרועי ושאלתי אותו אם בא לו לשחק
פורטנייט אבל הוא אמר שקבע כבר לשחק כדורסל עם הילדים
בשכונה .גילי דיבר בטלפון עם כל החברים שלו מגבעתיים
וסיפר להם על בית הספר אז לא היה לי כל כך מה לעשות וסתם
ישבתי מול הטלוויזיה.
ככה עברו להם כמה ימים ,ולמרות שאריק ויוסי היו ממש
נחמדים ,עדיין הרגשתי לא שייך ולא תמיד הבנתי על מה או
על מי הם מדברים.
בכיתה היו דברים שידעתי ולמדנו גם בגבעתיים אבל במקרים
אחרים לא ידעתי על מה המורה מדברת .יום אחד ,המורה
בשיעור מתמטיקה שאלה אותי פתאום איך לחשב ממוצע של

המספרים שהיא כתבה על הלוח ,אבל בגבעתיים לא למדנו על
ממוצעים אז אמרתי שאני לא יודע והסמקתי כמו עגבנייה.
הרגשתי שכל התלמידים מסתכלים עלי ברחמים .אחרי כמה
דקות לא יכולתי לסבול את זה יותר וביקשתי רשות לצאת
לשירותים.
בשירותים שטפתי את הפנים במים קרים ,עצמתי את העיניים
חזק ואמרתי בקול" :הלוואי שידעתי את כל התשובות בכיתה,
הלוואי שהייתי הילד הכי מקובל עם מיליון חברים ,הלוואי
שהייתי מרגיש שייך!!"
פתחתי את העיניים ופתאום הרגשתי דקירה של פחד:
ההשתקפות במראה השתנתה – המראה התעמעמה ונראה
כאילו היא מתמלאת בעננים .הושטתי יד לגעת ולתדהמתי היד
שלי עברה דרך המראה! משכתי אותה בבהלה ולמרבה הקלתי
ראיתי שהיא בסדר ואין שום תחושה מוזרה .הושטתי את היד
שוב והפעם השארתי את היד שלי בתוך המראה כמה רגעים.
ההרגשה הייתה רגילה – כאילו הושטתי את היד קדימה באוויר
שלפניי .משכתי אותה אלי שוב אבל התחלתי להרגיש סקרנות
לראות מה יש בצד השני.
הסקרנות גברה ממש ולא יכולתי לעצור את עצמי .החלטתי
שרק אכניס את הראש קצת ואראה מה יש שם ואוציא אותו
מיד.
התקרבתי למראה המעוננת ,נשמתי עמוק והכנסתי את ראשי
פנימה .ראיתי רק עננים אפורים אך כשרציתי לסגת הרגשתי
שאני נמשך פנימה בכוח.
צעקתי לעזרה אבל זה היה מאוחר מידי – נמשכתי פנימה עם
כל הגוף...
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צילום :עינב ארובס

כתיבת הגדת פסח אילותית  -קבוצת למידה שמורכבת מחברים ותיקים ,צעירים
ונקלטים החלה בלימוד משותף לקראת כתיבת הגדת פסח אילותית .את הלימוד
פתחנו עם ערן ירקוני מנהל מכון שיטים  -ערן בזום על מסך וה"תלמידים" יושבים
במועדון מקשיבים רוב קשב .הלימוד יתקיים במהלך כל השנה.
גמדי התרבות עוזרים בבידוד  -למבודדים באילות לא משעמם ,גמדי התרבות
משאירים ליד הדלת הפתעות ,משימות וחידות .בינואר סגרו את מערכות החינוך
לכמה ימים והגמדים יצאו עם שני מיולים והפכו אותם לאוטו-גלידה .בצהרי היום
הגענו לכל הילדים המבודדים בקיבוץ ואלו שפשוט בילו בבתיהם.
באותם ימים ,פתחנו פיצה בוטיק מקומית של יאיר סבן במיוחד לחברים .אנשים
הזמינו וקיבלו משלוחים עד הבית.
לקראת ט"ו בשבט ,חילקנו את הקיבוץ לאזורים ואת האנשים לקבוצות קטנות
ויצאנו לנקות את הקיבוץ.

עולם מקביל

סיפור בהמשכים מאת ססיליה אברהמוביץ

שרי אשחר

שומרים על עצמנו
שומרים על הקהילה

מתחסנים!

עדיין לא התחברתם?

חדשות החבל
בWhatsApp-

חדשות – ישירות לנייד!

שרי אשחר

כל ה

עדכונים ,האירועים וה

כל העדכונים גם באתר המועצה:

סרקו את הקוד והצטרפו לשירות

www.eilot.org.il

