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עיתון חבל אילות  -ערבה דרומית
נובמבר  | 2021חשון  -כסלו תשפ״ב

"חוק הנפט הוא מעין מדרון חלקלק ,כי בכל
שלב אם מוצאים משהו ,המדינה מחוייבת
לאפשר קידוח" "אם מוצאים נפט המדינה
מחויבת לתת ליזם שגילה את הנפט חזקה על
השטח" "ככל שימצאו נפט ,יש לך פחות
אפשרויות להשפיע על התהליך" "אנחנו
לא מבינים איפה הרווח  -לא כתושבים ,לא
כאזרחי המדינה ולא כאנשים ששואלים את
עצמם מה יקרה עם העולם הזה בעתיד?" |
"אנחנו לוקחים בגאווה את השמש שנותנת
לנו תיירות תמרים ואנרגיה .זו חשיבה חדשה,
רציונלית וגיאוגרפית .מדינת ישראל צריכה
להתגאות באזור כזה שמאפשר מהלכים כאלה"
"בחבל אילות אנחנו מייצרים 150%
מצריכת האנרגיה של הערבה במשך היום .תוך
ארבע שנים נייצר  100%מצריכת החשמל של
אילת והערבה  24שעות" "אם ימצאו פה
נפט או גז ,דבר בחייכם לא ישתנה" .עמ׳ 14

תוכן עניינים

דבר העורך

כתבות

אז הנה ,החודש הארוך של החגים עבר והוא מאחורינו .בשבילי זה היה זמן די מוזר.
כל כך התרגלתי לחשוב  24/7על העיתון :מה יהיה בו? איך הוא יראה? מי יכתוב?
כמה יכתוב? ועוד ועוד ...ופתאום שקט.
רוב הזמן עבר עלי בהרגשת אי נוחות .את.ה מכיר.ה את ההרגשה ששכחת נשק
בצבא? כאילו שכחת יד או משהו? ...אז כזה .בוקר אחד קמתי ונזכרתי בשיעור של
נועם פיינהולץ ,מהתואר הראשון שלי בתקשורת ,על שקט ברדיו .לפני השיעור
הזה תמיד לימדו אותנו ששקט ברדיו (ובכלל) נורא מלחיץ א.נשים .המחשבות
הולכות תמיד ל״מה קרה? התחילה מלחמה?״ לכן צריך להימנע משקט ככל הניתן.
אז כאמור הגיע נועם ואמר :״חברים ,אני יודע שעד עכשיו למדתם.ן ששקט מלחיץ,
אבל בואו נדבר על זה רגע ...במדינה כמו שלנו כל דבר קטן מלחיץ אותנו כי אנחנו
תמיד מצפים לרע ...אבל דווקא בשקט יש איזה קסם ...השקט דווקא טומן בחובו
את האפשרות להשקיט את המחשבות ,אם רק נדע לנתב אותן לשם .השקט הוא
ההזדמנות שלנו לחשוב רגע על החיים שלנו ,לעשות חשבון נפש ,גם אם השקט
הזה קצר וממשיך רק לחמש שניות" .והנה ,קרוב ל 14-שנים אחרי ,אני מוצא את
עצמי חושב על זה ואומר לעצמי :זו ההזדמנות שלך להירגע .אין הרבה כאלו,
נצל אותה! כשתחזור לעבודה ,יהיה לך מספיק זמן להילחץ ,עכשיו זה הזמן שלך
לחשבון נפש .ואתם.ן יודעים.ות מה? לא היה קל ,אבל לאט לאט נתתי לעצמי את
המקום להנות מהרגע ,וכשזה קרה ,זה היה קסום .הייתי שם :מאפשר ,רגוע ,מקבל,
ובעיקר היה שקט.
חזרתי לעבודה! המחשבות על העיתון חזרו איתה ,אבל הפעם (לפחות לזמן מה) הן
לא הלחיצו אותי כבעבר .זהו ,מה שנשאר לי להגיד הוא שתעשו לעצמכם.ן טובה
ותתחברו לשקט שלכם מדי פעם .הבטחה שלי ...לא תצטערו.

מתחת לפני השטח
הנהגה מקומית
רופא העיר ורופא הכפר
מחפשים את המטמון
כל אחד הוא אור קטן
לא כל השחור זהב -ב׳

8
9
10
14
18
20

מדורים
תיירות
שולחנן
עסקים
טיולים
סיפורים בשחור לבן
ספורט
סיפור לילדים

3
4
6
19
24
26
28

קצה המדבר
מועצה אזורית חבל אילות
מופץ חינם בישובי האזור
עורך :זיו זאב אברמוביץ׳
עיצוב גרפי :סטודיו יטבתה
הדפסה :דפוס האוזר
הגהה :עדו קלאי

ועדת מערכת :הרב דניאל בורשטיין,
משה פלקוף ,יעל לרנר ,איתי שני,
שרון ארובס ,ניצן גלוסמן ,שירן סהר,
מרווה קובי ונורית גורן.

2
קצה המדבר | גיליון 230

כתובת המערכת:
מ.א .חבל אילות8882000 .
newspaper@eilot.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

זיו זאב אברמוביץ

ת

תיירות

ליטל שמואלי ,מנהלת תיירות הערבה הדרומית

בתים פתוחים בערבה
האירוח הביתי הוא סקטור תיירותי שמתרחב בשנים האחרונות
בארץ וגם בעולם .הביקוש ההולך וגובר מצד תיירים למפגשים
אותנטיים עם המקומיים ,הביא את המארחים הביתיים
לקדמת הבמה .התיירים הסקרנים אינם מסתפקים רק במידע
האינפורמטיבי המפורסם באתר או במפת האזור ,והם מחפשים
לשמוע ממקור ראשון על דרך החיים ,על המרחב ,על הסיפורים
האישיים ואם יוכלו לטעום מנה מקומית או תוצרת חקלאית הם
סביר שיהיו מאושרים עד הגג.
המארחים הביתיים יכולים להיות אמנים ,אספנים או בשלנים.
העיקר שהאירוח יהיה מתובל בסיפור טוב ,שהמארחים יהיו
מסבירי פנים ושהתייר שיצא מאותו הבית ידע להעביר את
הבשורה הלאה.
הגיע הזמן ,שגם אצלנו בערבה הדרומית ,המקום עם הקהילות
הכי מרתקות ,נמצא את הדרך לפתוח את הבתים וליצור מפגשים
עם התיירים הפוקדים את האזור.
ניצנים ראשונים של האירוח הביתי בערבה הדרומית החלו
בתקופת הקורונה ביוזמת חגית גל תושבת באר אורה ויועצת
עסקית מטעם מעוף .בעזרת חגית שהביאה אל שולחן מחלקת
התיירות את הרעיון ,הכשרנו מארחים ביתיים ביישובים בסקטור
האוכל ואנו מכשירים מארחים נוספים.
יוזמה נוספת נולדה גם היא בתקופת הקורונה על ידי כרמית
והבה תושבת באר אורה ואביחי ג'קסון תושב אילת בשיתוף מעוף
והבית לעסקים באילת  -פרויקט "פוגשים אילתים" בהנחיית
יועץ התיירות רז ארבל ,שלו ניסיון עשיר בתחום האירוח הביתי.
מטרת הפרויקט היא הכשרה של מארחים ביתיים ויצירת מוצר
תיירותי מוצלח .אל הפרויקט המדהים הזה נחשפתי לאחר
שנבחרתי להיות מנטורית למספר מארחים אילתיים וכך זכיתי
להכירו מקרוב ולהבין שהוא חייב להגיע גם אלינו לחבל.
החודש יפתח מחזור ראשון של "פוגשים אילותים" (שם זמני)
בחבל אילות .הקורס יכלול  7מפגשים ( 32שעות אקדמיות

במימון מעוף) כאן אצלנו במועצה ,בהם יינתנו למשתתפים כל
הכלים הנדרשים להיות מאסטרים באירוח ביתי :בניית מוצר
תיירותי ,Storytelling ,עמידה מול קהל ,שיווק ,יצירת תשתית
פיזית לאירוח ,שיתופי פעולה ומינוף הדדי ,תמחור ,ביקור אצל
מארחים ביתיים ועוד.
אם אתם רואים את עצמכם משתלבים בתיירות הערבה
הדרומית כמארחים ביתיים (זה יכול להיות גם בתשתית פיזית
שהיא לאו דווקא הבית הפרטי שלכם) ,אם יש לכם את זה אבל
אתם לא יודעים מאיפה להתחיל ,אני מזמינה אתכם להצטרף
אלינו .בוגרי הקורס יוכלו להשתלב במוצרי התיירות של הערבה
הדרומית וליהנות מקידום דיגיטלי ,חשיפה תקשורתית ,אירוח
קבוצות ועוד.
אחת המטרות שלנו לשנת  2022היא לפתח את תחום האירוח
הביתי כדי להרחיב את מוצרי התיירות ולא פחות חשוב כדי
לסייע לעסקים הקטנים ביישובים.

קצת עדכונים...
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מרפסת האירוח של נטליה קסרוטי בסמר .צילום :חגית גל
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הקורונה מסרבת לעזוב מה שגורם לפסטיבל "שיר היונה"
לזוז לתאריך חדש .2-5/3/2022
בינתיים ממשיכים להביא אל אמפי תמנע הופעות של אמנים
וב 11/11-נהנה ממופע אקוסטי של מיכה שטרית.
"לילות ערנדל" – שיתוף פעולה של תיאטרון אלעד ,חוות
ע'רנדל ותיירות הערבה הדרומית ,במסגרתו יתקיימו בחווה
הצגות של התיאטרון – "הזקן והים"" ,כל הדברים הטובים"
בכיכובו של דביר בנדק ו"ערב אהבה ויין".
בחנוכה ,בשיתוף רשות העתיקות ,יתקיימו חפירות
ארכיאולוגיות בתמנע המיועדות לכל המשפחה.

ש

שולחנן

ד"ר חנן גינת ,ראש המועצה

סוגיות בנושא אנרגיה פוסילית בחבל אילות
הרקע נלקח מתוך טקסט אותו כתב ד"ר חנן גינת עבור ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח סביבה לתלמידי יא-יב .טקסט
זה משמש כיום את התלמידים הלומדים לקראת בחינת הבגרות בגיאוגרפיה.
רקע
השימוש במקורות אנרגיה עולה בהתמדה מאז ראשית
ההיסטוריה האנושית במקביל להתפתחויות הטכנולוגיות
שהומצאו על ידי האדם .האדם גילה את האש והשתמש בה
לחימום ולבישול ,הוא למד להסתייע בכוחם של בעלי חיים
לנשיאת מסעות ולדיש של החיטה והאורז ,הוא המציא
מכשירים לניצול כוחם של הרוח והמים לטחינת החיטה לקמח,
ועוד ...במשך רוב תקופות ההיסטוריה העלייה בצריכת האנרגיה
הייתה הדרגתית .אבל מאז המהפכה התעשייתית אי שם באמצע
המאה ה  18כשהאדם למד לנצל את משאבי הדלק  -פחם ,נפט
וגז ,עלה שיעור צריכת האנרגיה באופן דרמטי.
ישנם הבדלים בהיקף צריכת האנרגיה בין יבשות ואזורים ברחבי
העולם .ישנם הבדלים במקורות האנרגיה המצויים בשימוש
במקומות שונים ,וישנם הבדלים בצריכת האנרגיה בין ענפי
הכלכלה השונים .ההבדלים הללו אינם קבועים וצריכת האנרגיה
משתנה במקומות שונים כתוצאה מאירועים היסטוריים,
ומשינויים חברתיים ,כלכליים או פוליטיים.
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מרבית האנרגיה בה אנו משתמשים היום מקורה במשאבי אנרגיה
מתכלים.
לכאן שייכים הדלקים המאובנים (דלקים פוסיליים) ,ובהם נפט,
גז ,פחם ופצלי שמן (אבן ביטומנית) .אלו חומרים טבעיים שנוצרו
במהלך תקופה ארוכה של מיליוני שנים בתהליכי התאבנות של
חומר אורגני ,המנוצל על ידי האדם .תהליך ההיווצרות של
חומרים אלו איטי מאוד ולכן השימוש הגובר בו עתיד לגרום
להתכלותו.
משריפתם של החומרים הללו מפיקים אנרגיה בכמויות גבוהות.
אל הדלקים הפוסיליים יש להוסיף חומרים רדיואקטיביים (כמו
אורניום) המשמשים להפקת אנרגיה גרעינית .משאבים אלה
להפקת אנרגיה מצויים בכמות מוגבלת וככל שצורכים אותם
יותר כמותם מתמעטת.
ניצולם של הדלקים הפוסיליים גורם לנזקים לסביבה מפני
ששריפתם גורמת לזיהום אוויר ולעלייה בכמות הפחמן הדו
חמצני באטמוספרה ובעקבותיה להתחממות הגלובאלית .סביב
הדלקים הפוסיליים מתחוללים לחצים ומשברים פוליטיים
וכלכליים הנגרמים בשל היחסים בין המדינות המפיקות אותם
לבין המדינות הצורכות אותם.
במהלך עשרות השנים האחרונות הוגבר מאוד קצב הפיתוח
והייצור של משאבי אנרגיה מתחדשים .אלו כוללים את מקורות
האנרגיה המבוססים על תהליכים טבעיים מתמשכים המתרחשים
כל העת :האנרגיה שמקורה בקרינת השמש (אנרגיה סולארית),
האנרגיה שמקורה בתנועת הרוח או האנרגיה שמקורה בתנועות
המים (מפלי מים ,גאות ושפל ,גלי ים) כמו כן גם שימוש בביומסה
שמקורה בצומח ,ושימוש באנרגיה גיאותרמית שמקורה במאגר
החום הפנימי של כדור הארץ.

מכיוון שמקורות האנרגיה הללו מתחדשים בצורה טבעית ואינם
ניזוקים כתוצאה מהשימוש בהם ,הנזק לסביבה שנגרם על ידי
השימוש בהם קטן בהשוואה לנזק שנגרם מהשימוש במשאבי
האנרגיה המתכלים.
לקראת אמצע המילניום השלישי הביקוש לאנרגיה בעולם הולך
וגדל בקצב מהיר וזאת עקב הגידול באוכלוסיית כדור הארץ
וברמת החיים .לפי התחזית של ארגון האנרגיה העולמי יעלה
הביקוש לאנרגיה בשיעור של  60%עד לשנת  .2030הגידול
הצפוי בביקוש מעלה  3בעיות בקנה מידה עולמי:
* הקטנת העתודות של משאבי האנרגיה המתכלים.
* הגברת זיהום האוויר כתוצאה משריפת דלקים מאובנים הפוגע
בבריאותנו.
* הגדלת שיעור פליטת גזי החממה המצטברים באטמוספרה
שעלולים להגביר את שינויי האקלים בעולם.

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האנושות
הוא צמצום הדרגתי ,נכון ואפשרי של השימוש
במקורות האנרגיה המתכלים ,בעיקר נפט ,פחם
וגז ,ופיתוח טכנולוגיות שיאפשרו הגברת השימוש
במקורות האנרגיה המתחדשים בעיקר שמש ורוח.
סוגיות הקשורות בנושא נפט וגז בערבה הדרומית
בחיי היום יום אנו כאן בחבל משתמשים כמובן ,כמו כל העולם
המפותח בדלקים פוסילים בנסיעה ברכבים ,מטוסים (כולל שדה
חדש שכשיחזור לפעילות ינחתו וימריאו בו מעל  2,000איש
ביום) ,כלים חקלאיים ועוד .אנו צורכים כיום דלקים פוסיליים
המיוצרים בארץ ובעולם .קרוב לוודאי שיעברו עוד כמה שנים
עד שנשתחרר בהדרגה מהתלות בדלקים הפוסיליים.
מאידך ,בחרנו ,החל משנת  ,2007לקדם את תחום האנרגיה
המתחדשת בחבל .בערבה מותקנים כ  3,000דונם של פאנלים
סולארים הפרושים בכל הישובים .פאנלים לייצור חשמל יש גם
בכל מבני המועצה ,ערדום ועוד.
בחבל אילות מיוצרים כיום כ  190מגהווט שהם  100%מאנרגיית
היום של אילת וחבל אילות ואנו בהחלט בין המובילים בארץ
בנושא זה .גם לאנרגיה מתחדשת ישנם רכיבים סביבתיים
הקשורים לפגיעה ברצף השטחים הפתוחים ,פגיעה נופית,
פיתוח הפוגע בתנועת בעלי חיים ,סינוור ועוד .חובתנו לפעול
במהלך הפיתוח לצמצם למינימום נזקים אלו.
במהלך החודשים האחרונים נקשר שמה של המועצה וחבל
אילות שלושה מיזמים של נפט וגז:

 .1בעקבות הקשר שנוצר עם האמירויות ,קו צינור הנפט אילת
אשקלון (קצא"א) הפך להיות קו צינור הנפט אסיה אירופה.
מדובר על הגברת תעבורת המיכליות שיגיעו מהמפרץ הפרסי
לנמל אילת בתדירות של אחת לשבוע .נפח מיכלית בסביבות
 80,000קוב .המועצה פנתה לקצא"א בנושא זה ודרשה לפעול
בכל כלי הזהירות הנדרשים .תוספת נפח ההובלה בקצא"א
על תשתיות שנבנו לפני  6עשורים ,עשויה להיות משמעותית
מבחינת הסיכון גם לגבי חבל אילות מתוך הנחה שאורכם של
כל אחד משני הקווים כ  100ק"מ מצפון לדרום .על מנת לצמצם
את הנזק למינימום אנו ,מועצה אזורית חבל אילות ,דורשים
מקצא"א:
א .סקר סיכונים (ביטחוני ,בטיחותי וסביבתי) ותסקיר סביבתי
מלא בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וע"פ תקנים
בינ"ל מוכרים.
ב .התייחסות רשות המים לסיכון מתקני ההתפלה ובארות
שאיבה בחבל אילות כולל ההיערכות הנדרשת להמשך אספקת
מים לחקלאות ולחיים בערבה גם במקרה של תקלה.
בדיקת תקינות כל הצנרת והמתקנים של קצא"א מהמסוף
באילת ולאורך כל שטח המועצה ע"פ תקנים בינלאומי מקובלים
וע"י מומחה בנ"ל עצמאי בעל ניסיון מוכח בתחום.
 .2הסדרה לאומית של צינור גז לאילת .משרד האנרגיה יצא
ביוזמה של חיזוק התשתיות הלאומיות כולל אלו הנדרשות
לערבה ולאילת .במסגרת העבודה מתוכננת פריסה של תשתית
גז .מלימוד הפרטים ,הבנו כי קוטר הצינור המתוכנן מטרתו ייצוא
גז לדרום דרך מפרץ אילת .אנו בקשר עם לשכת התכנון ,עורכי
התוכנית ומשרד האנרגיה על מנת לצמצם את התשתית .כמו
כן יש לנו עניין שחבל אילות יהנו מתשתית הגז כך שבמקומות
שנדרש ,יוזרם הגז למפעלים ולישובים שבהם זה אפשרי .אנו
מקווים שלא נהפוך לצינור הובלה לאומי שבכדי לייצאו יהיה גם
צורך בהקמת תשתיות מזהמות.
 .3בשנת  2019העניק מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה את
רישיון "איה" לחיפושי נפט וגז בערבה הדרומית לחברות "שפיר"
ו"ארבל" .הרישיון לחיפושים ניתן לחברות פרטיות בהתאם לחוק
הנפט בלי לשתף ,לשאול ולשמוע את עמדת המועצה האזורית

חבל אילות כמי שאחראים על הניהול המיטבי של המרחב שאנו
חיים בו .בשלב ראשון מדובר בסקר סייסמי תלת מימדי של תת
הקרקע אותו מתוכנן לבצע המכון הגיאופיסי עבור המשקיעים.
בעקבות תוצאות הסקר יתכנו קידוחי ניסיון .על מנת לקבל
אישור לקידוח ניסיון יש צורך בקבלת אישור מוועדה מיוחדת
שבה גם אנחנו ,נציגי המועצה שותפים .כל קידוח מחייב תסקיר
סביבתי .אנחנו נמצאים יותר משנתיים וחצי ממועד מתן
הרישיון ובעלי הרישיון טרם הגיעו לשלב הסקר הסייסמי שהוא
שלב מקדים לקידוחים.

בחרנו החל משנת  ,2007לקדם את תחום האנרגיה
המתחדשת בחבל .בערבה מותקנים כ  3,000דונם
של פאנלים סולארים הפרושים בכל הישובים.
פאנלים לייצור חשמל יש גם בכל מבני המועצה,
ערדום ועוד.
בתחילת אוקטובר שלחנו מכתב לשרת האנרגיה ובו הבהרנו
שאנו ,כמי שמובילים ומקדמים שימוש באנרגיות מתחדשות,
איננו מעוניינים לעודד שימוש בדלקים פוסילים כלל.
במכתב לשרת האנרגיה קארין אלהרר נכתב שהנהלת המועצה
האזורית חבל אילות והתושבים חוששים מאוד שהפעילות
הקשורה בנפט תפגע בסביבה הטבעית המיוחדת בחבל.
המועצה מביעה חשש מפגיעה באיכות חיי התושבים ובמקורות
הפרנסה הקיימים והעתידיים המבוססים על תיירות ההולכת
ומתפתחת תוך הקפדה על שמירת הסביבה .לפיכך המועצה
תתנגד לכל פעילות המעודדת חיפוש ו/או הפקה ו/או הובלה
של נפט  /גז בתחומה.
אמנם אנו עדיין משתמשים בחיי היום יום שלנו במשאבי אנרגיה
מתכלים ובעיקר נפט וגז אך יחד עם זאת אנו מקווים שהתלות
בהם תלך ותפחת .באזור המיוחד של חבל אילות ,נעשה ככל
יכולתנו לצמצם את הנזק האפשרי בגין פעילויות הקשורות
בנפט וגז.
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מארגנים את העסק
מורן דובדבני

מורן דובדבני | שם העסק :בשביל החלוצים
בראש השנה החלטתי ש"נאה דורש נאה מקיים" ושהשנה אתרגל
בעצמי שני שרירים שאני מחזקת ללקוחותיי באופן קבוע.
הראשון תכנון והצבת יעדים והשני היכולת ליצור חשיפה לעסק,
גם אם היא מצריכה חשיפה אישית .בעשרים שנה האחרונות,
כיועצת ,תמיד עבדתי מאחורי הקלעים ,יצרתי תהליכים ,הצלחות
לאחרים ומעטות הפעמים בהם נחשפתי בעצמי.
נעים להכיר
אני בת  ,42אמא לתבור ונווה ,נשואה לאיתי .בחמש השנים
האחרונות תושבת גרופית .יועצת ארגונית ,עסקית ומרצה.
את שני התארים במנהל עסקים סיימתי בהצטיינות בבן גוריון,
ומיד אחריהם התגייסתי לקבע ,כיועצת ארגונית .לאחר  7שנים
משמעותיות ושתי מלחמות ,השתחררתי ומיד קיבלתי הצעה
לתפקיד כשכירה בפיתוח מנהיגות לבכירים ,אבל איכשהו זה
הרגיש עוד מאותו הדבר .תוך פחות משנתיים עברתי לחבל
אילות בעקבות עבודה של בעלי עם שיר חדש בלב והחלטה
סופית ,לעשות את הצעד ולצאת.
אז מה אני עושה בעצם?
אחד הקשיים של כולנו הוא לדעת מה אנחנו רוצים ולדייק מה
נכון עבורנו .קושי נוסף הינו הדרך לשם וכמובן שהכי חשוב
לעשות את התהליך כך שבסופו של דבר נשמח בו ,נחווה נחת
וסיפוק.
כפרטים אנו עלולים להתקשות בהתנעה של תהליך כזה ,בין אם
ברמת התזונה ,הספורט הזוגיות ,או כל מרכיב אחר בחיינו.
כפי שאנו מסתייעים במאמן ספורט או תזונאית ,כך אני מסייעת
למנהלים בארגונים או לאנשי עסקים להוביל את עצמם ו/או את
העסק קדימה ,בתחום שהם צריכים.
היות ומדובר במערכת המורכבת ממספר אנשים ,גורמים
ואילוצים ,הסוגייה עלולה להיות יותר מורכבת ומצריכה סטים
רבים של כלים .כולנו יודעים כיצד נראה ארגון שהדרג העליון
מנותק מהדרג המבצע ,או עסק בו הבעלים מרגיש שהכל עליו
ועובדיו מרגישים שהוא לא סומך עליהם.
הפערים האלו לא מפחידים אותי ,ההפך ,הם הזדמנות מדהימה
לקפיצת מדרגה מערכתית בקלות ,וברגע שהם מבוצעים נוצרת
תחושה טובה של התקדמות הצלחה ובעיקר של התמודדות ,כי
אנחנו מצליחים לנהל משהו שעד לא מזמן ניהל אותנו.
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כשהגעתי לחבל ,פנו אלי מהאוניברסיטה לחזור ללמד לתואר
ראשון ,ומיד הרגשתי שחזרתי הביתה ,אני נהנית להעניק
לסטודנטים כלים ואני גם מלווה לא מעט מהם אחרי שהם
מסיימים .יש אושר גדול בלתת לחבר'ה הצעירים צידה לדרך
ולראות אותם מצליחים.
במקביל לאוניברסיטה התחלתי ליצור פרויקטים של ייעוץ ארגוני
בכתיבת תוכניות ותוכן לארגונים גדולים :שינויים אסטרטגיים

בהם היה צורך ולא ידעו כיצד ,אבחונים משמעותיים ,סדנאות
פיתוח מנהלים וכו׳ .בפרויקטים גדולים לוקח שנים עד שקוטפים
את הפירות והיום אני כבר רואה תהליכים מוצלחים שהתנעתי
והפכו לשגרה.
סט מוצרים נוסף הינו הייעוץ העסקי .בחמש שנים האחרונות אני
מובילה עסקים וחברות להצלחה ,התוצאות מהירות ומדידות,
והלקוחות מדליקים .אין דבר מספק יותר מללוות אישה חזקה
וחכמה בחבלי הלידה של העסק ,מקום שלפני מספר שנים הייתי
בו בעצמי.
כמובן ,הדובדבן שבקצפת ,הוא המוצר שמשלב את שלושת
הענפים ,קורס ייעוץ ארגוני מעשי .בו האהבה שלי ללימוד ,לייעוץ
ארגוני ולעסקים מייצרת הכשרת ייעוץ ארגוני למנהלים ,יועצים,
מטפלים ובעלי עסקים שרוצים לקבל כלים אמיתיים :לכתיבת
חזון ,מתן משוב ,הנחיית סדנת אאוט-דור .כלים פרקטיים
שפיתחתי בעצמי לאורך עשרים שנות ניסיון ושמעולם לא
קיבלתי בשום הכשרה .חשוב לציין ההכשרה מביאה את בוגריה
למקום בו הם יכולים ליישם הלכה למעשה את שלל הכלים עבור
לקוח או עבור עצמם ,מה שמקנה להם יתרון תחרותי ועסקי וגם
מעצים מיומנויות יומיומיות כמו תקשורת.
במה העסק מצטיין?
אני מאבחנת צרכים בדיוק ובמהירות ,יודעת כיצד לייצר תהליך
נכון ומותאם ומובילה לתוצאות ותהליכים פרקטיים .הרעיון
שהתהליך יתאים בול ,יעשה את העבודה ויהיה כיפי ,ככה שיהיה

ניתן להתמיד בו.
בנוסף ,אני מאוד ישירה ובגובה העיניים ,תדע בדיוק מה עלייך
לשפר ואיך לעשות זאת .לפני שבוע הובלתי לקוחה לתובנה
אישית ,שיצרה פריצה בעסק ,ששבע שנות טיפול פסיכולוגי לא
יצרו.
האתגרים המרכזיים בעסק
בעבר הרגשתי שהריחוק הגאוגרפי מהווה מחסום ,היות ואין
הרבה ארגונים גדולים באזור ,וגם העובדה שאני אמא במשרה
מלאה ואין לי רצון לחזור לעבוד במשרה מלאה ומעלה .אבל אני
כבר לא מאמינה שאלו האתגרים האמיתיים שלי ,אני חושבת
שהאתגרים שלי פנימיים ושם עלי להשקיע את מירב המאמצים.
לכל עצמאי יש את החלקים בהם הוא מאוהב ועבורם יצא
לעצמאות ,ואת החלקים שהוא פחות מתחבר אליהם .חשוב
להפנים שכללי המשחק חזקים מאיתנו וגם אם נתעלם מהם הם
לא ישתנו .מספיק שנדע שיש כלל שקשה לנו אתו ,כדי שנוכל
לבחון כיצד נכון לנו להתמודד איתו .אני לדוגמא פחות מתחברת
להשקעה ב"אריזה" .היות ואני כזו ,ומטבעי לא שמה דגש על
הדברים האלו ,אבל מצד שני מפנימה שאלו כללי המשחק .אני
מתמודדת בכך שאני מכוונת ללקוחות שמאוד מתאימים לי ,מה
שמוריד את הצורך באריזה ובמשחקים .בנוסף אני גם נעזרת
באנשי מקצוע מתחום העיצוב ,מחשוב ,סטיילינג וגרפיקה.
עוד אתגר ,הוא הרצון להתנסות כל הזמן בעוד דברים ולבנות
וליצור שזה כיף ,אבל על מנת להגדיל רווחיות צריך לייצר
שבלונה ולהכניס עובד ,זה מאתגר מבחינתי כי זה הכי רווחי אבל
די משעמם ,כי אחרי שעשיתי משהו פעמיים אני כבר במחשבות
על הדבר הבא.

הקורונה
החלטתי באופן יזום להוריד הילוך ,להיות רגועה יותר עם הילדים
ולהתמקד רק בכמה פרויקטים מערכתיים ולקוחות שהזדקקו
באמת.
בישלתי המון ...בלי סוף ,עשיתי חמוצים ,אפילו הגעתי לבישולים
מיותרים במיוחד ,השיא היה קליפות תפוז מסוכרות ,שאחריהם
הבנתי שדי ,חלאס ,מיצינו את ההנאה מהזמן הפנוי ועדיף לקדם
תשתיות בעסק האישי שלי וכיווני עשייה חדשים .התחלתי
לעבוד על כיוונים חדשים כגון מעבר לזום ,בניית אתר ,הוצאת
מספר ספק ,דרכון אירופאי ,בחינת השקעות נדל"ן בחו"ל ,קורס
אינטרנטי ושלל משימות שנדחו כבר שנים ופתאום ניתנה לי
ההזדמנות לעסוק בהם.
הלקוח האידאלי
בעלי פוטנציאל ,שרוצים יותר ובשלים לקפוץ מדרגה .בעסק,
בארגון ,מול עצמם.
וספציפית לקורס ,מנהלי משאבי אנוש :מנהלים ,בעלי עסקים,
מטפלים ואנשים שמעוניינים בארגז כלים פרקטי שיתן להם
יתרון ויאפשר להוביל קבוצות ואת עצמם להישגים.
שיתופי פעולה מקומיים שיקדמו אותי
אני נהנית לעבוד עם אנשי ונשות מקצוע במקצועות מקבילים:
רואות חשבון ,עורכי דין סוכני ביטוח ופנסיה.
העסק בעוד  5שנים
אני רוצה להרחיב את אחוזי המשרה באוניברסיטה ולקחת על
עצמי שני קורסים נוספים .לבסס את ההכשרה "ייעוץ ארגוני
מעשי" כך שאפתח תכנית חדשה כל חודש .מעניין אותי לפרוץ
לתחומים חדשים לחלוטין של נדל"ן ותחומים רוחניים אליהם
אפנה ברגע שאייצב את ההכשרה.
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תמנע-תצפית מהר ברך .צילום :אסף הולצר

תיירות
מתחת
לפני
השטח

| אסף הולצר

פעילות ארכיאולוגית ומדעית כמחוללת תכנים לתיירות בחבל אילות .תיירות המכוונת להיכרות מעמיקה עם מרחב
גיאוגרפי על מאפייניו הייחודים ,הנופיים ,הסביבתיים והתרבותיים – אנושים ,היא פלח גדל ומתפתח בארץ ובעולם.
היא מוכרת גם כתיירות גיאוגרפית ,תיירות תרבות ,תיירות לימודית ועוד >> .כתבה ראשונה בסדרה

מדובר ביחידים ובקבוצות השוהים זמן ממושך באזור נתון,
צורכים שירותים מקומיים – לינה ,הסעדה ,לוגיסטיקה,
הדרכה ...ותורמים ישירות לכלכלה המקומית.
פלח זה של תיירות ,מתאים במיוחד לחבל אילות ,ולמעשה לכל
מרחב הנגב והערבה .תובנה זו מובילה להכנת תכניות תיירות,
ובהמשך להשקעה בתשתיות לפיתוח תיירות מסוג זה.
מרכיב מרכזי בפיתוח תיירות כזו הוא הכנת בסיס הידע
והעברה שלו לקהל ,וכאן אנו מגיעים לנושא הרשימה אותה
אתם קוראים (בתקווה שהתעוררה סקרנותכם ונותרה סבלנות
להמשך).
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מעט רקע על המרחב בו אנו חיים:
חבל אילות ,או דרום הנגב והערבה – כהגדרתו הגיאוגרפית,
הוא מרחב ייחודי עשיר בשרידים ועדויות לפעילות אדם
לאורך ההיסטוריה ,וערכי טבע ונוף בעלי פוטנציאל להוות
בסיס לתיירות תוכן וידע.
למרות האקלים הצחיח – קיצון המאפיין את האזור ,ומיעוט
מקורות המים שבו ,מיקומו הגיאוגרפי כחלק ממערכת השבר
האפריקני – סורי וכ'גשר יבשתי' בין ראש מפרץ אילת ותרבויות
ערב וקרן אפריקה ,לבין חופי הים התיכון ותרבויות המזרח
הקדום ,הביאו לפעילות אנושית ,לעדויות ולשרידים המעידים
עליה ,למן שחר ההיסטוריה (למעשה אף מהתקופות הפרה-
היסטוריות הקדומות) ועד לימינו אנו.
בשל היות האזור חלק מ'בקע הערבה וים המלח' של מערכת
השברים האפריקנית – סורית ,נחשפות בו תופעות גיאולוגיות
ייחודיות ומגוון סלעים ותבניות נוף יוצאות דופן.
המיקום הגיאוגרפי בין אפריקה ,מדבריות ערב ,והאזור הים
תיכוני ,מביא למגוון מיני צומח ובע"ח נדירים ,הנצפים באזור.
כל אלו מהווים תשתית ופוטנציאל לתיירות תוכן ,גיאוגרפית –
תרבותית ,לתיירות נכנסת מכל העולם ולתיירות מקומית.
במסגרת תכנית התיירות של חבל אילות אנו מתמקדים בכמה
מכלולים גיאוגרפים – נושאיים:
תמנע ,אתרי עין ר'דיאן – יטבתה ,אתרי עברונה ,מזרח בקעת
עובדה וצוקי שיירות .בכל אחד מהם אתרים ארכיאולוגים

ומאפיינים סביבתיים (כולל צומח וחי) ונופים ייחודיים ורבי
ערך.
קיימים אתרים ארכיאולוגים נוספים במרחב המועצה האזורית
חבל אילות .ביניהם (רשימה חלקית) :באר אורה ,נחל עמרם,
אזור אילות והרי אילת ,מעלה אילת ומעלות עתיקים נוספים.
ראוי להזכיר גם את מכלול הר כרכום אשר בשל מיקומו
המרוחק בלב שטחי אימונים ובעייתיות הגישה אליו ,לא
נמצא באופק תכנוני כרגע .נקווה שבעתיד ,אם וכאשר יבשילו
התנאים ,יזכה להתייחסות ראויה לחשיבותו וייחודו.
מימוש הפוטנציאל להרחבת ולהעשרת ההיצע התיירותי
במרחב ,מחייב ראיה כוללת ותיאום בין מוסדות מחקר
ואקדמיה ,רשויות וגורמים נוספים ,הפעילים באזור בהקשרים
אלה.
במסגרת שלוחת חבל אילות של מו"פ מדבר וים המלח ,אנו
עוסקים בריכוז ,בתיאום וביצוע בפועל של מחקרים מדעיים
מחוללי תכנים תיירותים ותומכים בפיתוח תיירות תוכן וידע
בדרום הנגב והערבה.
ברשימות הבאות ,אספר על התוכניות ,הפעילות והחידושים
באתרי חבל אילות
* אסף הולצר ,ארכיאולוג ,יועץ ומתכנן תיירות תוכן (ומורה דרך).
מו"פ מדבר וים המלח

הנהגה מקומית

| רוני קראוס

תכנית "מקומי" בחבל אילות היא תכנית מנהיגות צעירים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל המופעלת על
ידי "דרומה צפונה תיקון עולם" מיסודה של הסוכנות היהודית .התכנית מופעלת בעשרות רשויות נוספות ברחבי
הארץ והשנה זכינו להשתתף.
כשהגעתי לריאיון לתוכנית "מקומי" ,עדיין לא הבנתי מה בכלל
הולך לקרות שם .אם להיות כנה ,לא קראתי את כל המילים
בפלאייר ,רק ראיתי ׳מנהיגות׳ ׳קבוצה׳ ׳יזמות׳ ושלחתי מייל.
הפרסום הזה תפס אותי בזמן הנכון ,בין עבודות ,עם המילים
הנכונות לסבר לי את האוזן ,נגע לי בנקודה וזרק אותי להירשם
 כי מקסימום זה יצליח.בראיון עצמו פגשתי את טס ,מנחת התכנית וענבר רכזת
הצעירים שכבר הסבירו יותר לעומק מה הולך להיות ולאן
פנינו ,תכלס הייתי קצת סקפטית.
תמיד בקבוצות כאלה אני הבחורה הרצינית שלגמרי בעניין
ועוד לא פגשתי ממש את האנשים בחבל שיש להם את הזיק
הזה שיש לי בכל מה שנוגע לעשייה חברתית באזור ,מחוץ
ליישוב שלהם.
התקבצנו שלושה עשר חבר׳ה עם שיגעון לדבר ,שאוהבים את
האזור ,שהגיעו לחבל אילות במקרה או שלא במקרה ובעיקר
 שבוער לנו בבטן לעשות ולהשפיע על המקום שאנחנו חייםבו .מהיום הראשון ועד היום ,חצי תכנית ,עברנו דרך של בירור
מה באמת מפריע לנו ועל מה אנחנו משוגעים פה? מה צריך?
מה פחות ומי הקהל שלנו?
הספקנו להציע כ 30-רעיונות ,ולצמצם אותם ל 3-מיזמים
וכבר התחלנו להפעיל את הגלגלים ,לצאת לשטח ולראות
איך ,מתי ומי השותפים.
האמת ...שמרגש אצלנו.

החבל ,וכוללת א.נשים שבאמת רוצים.ות לעשות שינוי כדי
להוסיף ולו במעט לחיים של כולנו.
מעבר לרווח האישי של כולנו ,אני מאמינה שיש רווח לכל
החבל בהתהוות של קבוצה שמדברת מנהיגות ,יוזמה ועשייה
ונכונה להגשים חלומות ,כי זה לא משהו שיסתיים באישיות
שלנו כשתסתיים התכנית ,ובהווה שלנו זה מבורך לפתח את
החוש האקטיביסטי ולחפש איך לשפר את הסביבה שלנו.
מקווה שבקרוב תתחילו לראות בעצמכם את הפירות של
העשייה שלנו מהחדר הקטן שבהאב  -בין אם זה כאן ב׳בקצה
המדבר׳ ,ובין אם בפייסבוק ,בשטח ,ואפילו בסקר קצר בקבוצת
הוואטספ של היישוב.
לטעמי ,מנהיגות היא הרבה פעמים להצטרף למישהו שהציע
יוזמה  -כולכם.ן יכולים.ות להנהיג בצורה כזו או אחרת ,וביחד,
אפשר ליצור דברים מופלאים.
* רוני קראוס ,משתתפת בתכנית המנהיגות לצעירים" ,מקומי".

המיזם הראשון שבחרנו הוא מיזם של מרכז הכשרות
ולימודים ,המיזם השני הוא מרחב נשים והמיזם השלישי הוא
הנגשת המידע הנכון לקהל הנכון.
חלק מתקדמים יותר וחלק עדיין בשלבי תכנון וחשיבה,
כשהרעיון שמאחורי כל מיזם ,הוא לענות על צורך שנוגע לכל
החבל בצורה כזו או אחרת ,לא רק לנו ולבית הפרטי שלנו.
בחרנו את המיזמים שיש לנו עם תחושה שאפשר באמת
להוציא לפועל במסגרת התכנית ,שמספיק חשובים
ודחופים לנו ושאנחנו מאמינות.ים שהתועלת
שלהם תהיה גבוהה עבור החבל.
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בתכנית גילינו עד כמה האזור שלנו מופלא,
כמה נקודות קסומות יש בו ,כמה הון אנושי
איכותי ,וכמה המון פוטנציאל ...ים פוטנציאל!
עכשיו המטרה היא לממש לפחות חלק
מהפוטנציאל הזה ולהכניס את כולכן וכולכם לתוך
העולם שלנו ,להיות חלק מהמסע ,לפגוש אותנו ואת
הרעיונות שלנו בפועל.
חלק לא פחות משמעותי מאשר לייצר משהו ,הוא עצם
המפגש .הקבוצה שלנו מגוונת ,מייצגת לא מעט מיישובי
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רופא העיר
חבל אילות התחדש בשני רופאים צעירים ומשפחותיהם ,שבחרו לגור כאן ,להזרים דם חדש
למרפאה האזורית (וגם לקחת דם מאיתנו ,לפי הצורך) .תכירו את האנשים שיגידו לנו ולילדינו להגיד
"אההההה" :ד"ר גדי וד"ר מאור
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גדי לנדינג יכול בקלות לשמש יחצ"ן של חבל אילות
– יליד האזור ,גדל ביהל ולא מזמן חזר לקיבוץ עם
המשפחה – בין השאר ,כי רצה להעניק לילדיו את
אותה חוויית ילדות שהוא עצמו עבר.
רופא המשפחה גדי הגיח לאוויר לעולם ביוספטל,
בשנת  ,1986והעביר ילדות נינוחה בקיבוץ יהל
ולימודים סטנדרטיים במעלה-שחרות .בניגוד למצופה
מרופא לעתיד ,הוא מעיד על עצמו שהיה תלמיד בינוני
שלא הסתדר עם מתמטיקה ,למד בעיקר מוזיקה עם
יורם אילן ,הצליח בבגרות בגיאולוגיה בהדרכתו של
חנן גינת והעדיף – כמו רוב הנוער – להתמקד במה
שקורה מחוץ לכותלי בית הספר ,כמו להקת נוער בשם
"פריסק" ,מועצת הנוער ועוד .לעולם הרפואה נחשף
לראשונה במסגרת יום העבודה השבועי ,אותו ביצע
במסגרת מד"א ועם הזמן החל להתנדב למשמרות
מעבר לשעות הנדרשות.
"יום אחד ,אמא שלי שאלה אותי אם אני רוצה להירשם
למסלול עתודה לרפואה דחופה ,שמקנה תעודת
פרמדיק ,מה שמאפשר בצבא לשרת על תקן של רופא
(כי אין מספיק רופאים בצה"ל)" ,מספר גדי ,ומתאר
כיצד הצליח "לגרד" בפסיכומטרי את הציון הנדרש,
למד שלוש שנים בבאר-שבע ,והתגייס בגיל  ,21לפי
דרגה של קצין מקצועי אקדמי .הוא העביר כשנה
בגבעתי כפרמדיק ,יצא לקורס קצינים ,שבסיומו היה
גם קצין ,גם פרמדיק ,וגם עם תואר ראשון וכך שובץ
לגדוד הנדסה קרבית ,כמחליף של רופא גדודי ורק
אז התעורר החיידק באמת" :במשך שנתיים נחשפתי
באופן יום-יומי לתפקיד של רופא ,ואז התחלתי להבין
שאולי זה מה שאני רוצה .בחלק הזה של השירות
הצבאי ,חוויתי עניין וסיפוק ,אבל גם הרגשתי שאני לא
נותן לחיילים שירות מספק ,כי אחרי הכל ,לא היו לי
ידע והכשרה של רופא.
אחרי שנתיים עברתי לתפקיד יותר מחקרי במקרפ"ר
(מפקדת קצין רפואה ראשי .ג.נ); במסגרת התפקיד
החדש ,הייתי אחראי על כל הפרמדיקים בצה"ל ,כחלק
מהענף שהתפקיד שלו לכתוב את התו"ל של הרפואה
בצה"ל .היה לי מזל לשרת שם שלוש שנים ,בתקופה
שהיה ראש ענף מאד מאד רציני – אלון גלזברג (היום

קרפ"ר) .היתרון היחסי שלי היה האנגלית – שהיא שפת
אם מהבית ,יחד עם העברית ,וככה נחשפתי לעבודות
מחקר מתקדמות מאד".
במהלך השירות הכיר גדי את אשתו לעתיד – אפרת,
שהגיעה לקיבוץ יהל במסגרת עבודה מועדפת בבית
האריזה ,ושנה לאחר שהשתחרר השניים נישאו,
"בקיבוץ ,כמובן!!" גדי מסיים את השירות הצבאי
כשהוא כבר בן  ,27עם כל הניסיון שצבר ועם החלטה
לנסות ולהתקבל ללימודי רפואה .עמדו בפניו שתי
אפשרויות – ללמוד בחו"ל או להצטרף לתוכנית
שאפשרה לבוגרי תואר ראשון בתחום רלוונטי ללמוד
רפואה .עם הרבה מאד מוטיבציה ועם תמיכה של
אפרת ,התלמיד הבינוני לשעבר ,שלא ממש הסתדר עם
מתמטיקה ,השלים את כל התחומים הנדרשים במשך
שנתיים ,והתקבל לפקולטה בצפת" ,מה שמאד שימח
אותי ,כי ממש לא רציתי לעזוב את הארץ"; נקודה
אותה הוא מדגיש כמה פעמים במהלך השיחה.
ארבע שנים גר הזוג בגליל ועם תום הלימודים גדי
כבר אבא לשתי בנות – עמליה ואביגיל  -והמשפחה
הצעירה צריכה להחליט לאן ממשיכים מכאן .בין
ההורים של אפרת הגרים בתל-אביב ,להורים של
גדי ביהל ,ההחלטה נפלה על יהל" :עשינו טבלה של
יתרונות וחסרונות לכל מקום ,ומה שהיטה את הכף
זה לא רק העובדה שיש כאן סבא וסבתא ,אלא גם
בגלל שיש כאן קהילה וחינוך ואני ממש רציתי לשחזר
לילדים את הילדות שלי .במקביל ,עבר הקיבוץ תקופה
של קליטה של משפחות צעירות ,עם ילדים בגיל של
הילדים שלנו וזה הרגיש לנו נכון יותר".

ד"ר בן-משק
וכך ,בספטמבר שעבר ,עברה משפחת לנדינג הצעירה
ליהל (ומאז גם הצטרף למשפחה אוריה הקטן) ,אבל
מה לעשות והאזור שלנו לא מציע יותר מדי אפשרויות
התמחות לרופאים צעירים" .לא הייתי בטוח באיזה
תחום אני רוצה להתמחות" ,אומר גדי" .כשהתחלתי את
הלימודים לא הייתי בכיוון של רפואת משפחה ,אלא
יותר בכיוון של כירורגיה ,אבל עם הזמן הבנתי שזה לא

ורופא הכפר

| גל נקדימון

בשבילי ,גם בגלל שמדובר בתחום שמאפשר מעט מאד השקעה
במשפחה ,ואני ממש לא רציתי להיעדר מהחיים של המשפחה
שלי .נזכרתי בחוויות שלי מהתקופה בה שירתתי כרופא בגדוד,
בהרגשה שאני עוזר לאנשים ובקשר הטוב שהיה לי עם החיילים,
והחלטתי שאני רוצה להיות רופא משפחה.
בתור מטופל ,לא ביקרתי אצל רופא משפחה כבר כמה שנים ולא
באמת ידעתי מה זה אומר בשוטף ,אז פניתי למתי זיו וביקשתי
להתלוות אליו למשך חודש ,במהלכו הבנתי שזה ממש לא מה
שחשבתי ,אלא הרבה יותר".
הרבה יותר ממה?
"הרפואה הכפרית זה תחום שלא הכרתי ,והיא שונה מאד
מרפואת המשפחה בעיר .קודם כל ,המרפאה פה מאד מיוחדת,
מבצעים בה פרוצדורות רפואיות שלא נעשות במקומות
מקבילים אחרים והטיפול שאפשר להעניק כאן הוא מאד מקיף.
בנוסף ,היות והזמינות של רפואת מומחים היא מוגבלת ,אז
האחיות והרופאים מטפלים במגוון של תחומים ,וזה קסם לי –
הנה רופא משפחה שעושה הכל .ביקשתי להתמחות במרפאה
האזורית שלנו ,ולשמחתי ,בפברואר הקרוב אתחיל כאן את

ההתמחות שלי אצל נועה".
ועד פברואר?
"נכון להיום ,אני מתמחה ברפואת משפחה בבית החולים ,עושה
סבבים ביוספטל ,במיון ובפנימית".
איך אתה מרגיש בתור בן משק שחזר לאזור כרופא?
"זה בהחלט יכול להציב אתגרים ,אבל בסוף אני נותן שירות
והמטופלים מקבלים שירות .יש לי הערכה רבה לאנשים שלימדו
אותי בבית הספר והדריכו אותי וכל המפגשים שלי עד עתה היו
מאד נעימים".
אתה מזכיר לא מעט את הילדות והנערות שלך באזור – גם
בחוויות האישיות וגם בעובדה שחזרת לכאן כדי להעניק לילדים
שלך מאותן חוויות
"כי לדעתי מדהים לגדול פה  -מבחינת תחביבים ,מבחינת מערכת
החינוך ,שמאפשרת גם לתלמיד בינוני לסיים עם בגרות ולרדוף
אחרי חלומות וגם להשיג אותם .הילדים מסתובבים בחוץ יחפים,
מטפסים על עצים וזו ילדות חלומית בעיניי".
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"מדהים לגדול פה -
מבחינת תחביבים,
מבחינת מערכת
החינוך ,שמאפשרת
גם לתלמיד בינוני
לסיים עם בגרות
ולרדוף
אחרי חלומות וגם
להשיג אותם"
משפחת לנדינג .צילום :אלבום משפחתי

קצה המדבר | גיליון 230

(גדי לנדינג)

יש כבר תוכניות לעתיד הרחוק?
"אני מחויב לחמש שנים באילת והערבה ומאד טוב לי עכשיו;
אני מתרגש להתחיל לעבוד במרפאה האזורית ,להתחיל לתת
שירות לתושבים ולעמוד בציפיות ,כי המתמחים הקודמים
הציבו רף מאד גבוה .נדבר בעוד חמש שנים ונראה מה הלאה".

"אני עוברת לערבה .ביי ,מעצבנים"

משפחת בכר .צילום :אלבום משפחתי

"לעומת אילת ,החבל זה בוטיק...
עברנו לכאן בתחילת אוגוסט
וכבר די התאקלמנו .טוב לנו פה.
אנחנו אוהבים את הקיבוץ".
(מאור בכר)

לילדים צעירים ,כידוע ,אין פילטרים ,מה שיכול להסביר את
הפרידה החיננית של מיכאלה מחבריה לגן ,כשהודיעה להם
שהיא עוזבת את הרצליה" :אני עוברת לערבה .ביי ,מעצבנים".
וזהו .אמרה את שלה בגילוי לב אופייני לבני חמש ועברה
לקיבוץ קטורה .כאן ,כפי הנראה ,לא ממש מעצבנים אותה ,כי
כמו אחיותיה ,גם היא מאד מרוצה מהשינוי.
מיכאלה היא בתם האמצעית של דבורה ומאור בכר ,שהגיעו
לקטורה רק לפני כחודשיים – הוא רופא ילדים ,היא אשת
ביטחון וחינוך (שילוב מרתק ,אצל אישה מרתקת ,שמצדיקה
כתבה בפני עצמה) ,ושלוש הבנות  -איה (בת שמונה) ,מיכאלה
(חמש וחצי) ואביב (שנתיים וחצי) ,שמתרוצצות לידינו בדשא
עם ילדי הקיבוץ ,כאילו גרו כאן כל חייהן.
מאור גדל ביבנה ,שם התמקמה המשפחה בעקבות שירות הקבע
הממושך של האבא .לרפואה הגיע מאור בדרך הפחות נעימה –
כמטופל .כשבועיים בלבד לפני הגיוס ,מאור התעלף כשסבל
מדלקת גרון פשוטה .במהלך בדיקות שעבר בבית החולים
אליו הובהל בעקבות האירוע ,התברר שהוא סובל מהפרעת
קצב נדירה ,מה שהביא להורדת הפרופיל הצבאי ,וכך – במקום
הגיוס המתוכנן לדובדבן ,הוא הגיע לתותחנים .כשחווה מהצד
השני את כל הבדיקות ,הטיפולים וההליכים הרפואיים ,החליט
שזה הייעוד והיעד ,וכך ,אחרי שירות צבאי כקצין בתותחנים
ורק שבועיים אחרי הבקו"ם ,כבר היה על המטוס להונגריה,
ללימודי רפואה בדברצן.
גם מאור ,כמו גדי ,מגדיר עצמו כתלמיד בינוני ,מה שמסביר
את הסקפטיות של הוריו כאשר הודיע להם על החלטתו .אבל
גם הוא עקשן וחרוץ ,ולאחר שנה של לימודי מכינה ,החל את
לימודי הרפואה שהתקיימו בשפה האנגלית ,כאשר מהשנה
הרביעית היה מגיע לישראל לניסיון המעשי.
למה התנסות מעשית בארץ ולא בהונגריה?
"בעוד שהלימודים מתקיימים בשפה האנגלית ,בבתי החולים
ובמרפאות המטופלים דוברים ,מן הסתם ,הונגרית ,כך שהשפה
היוותה מכשול בעניין הזה ,ולכן את הפרקטיקה אפשר
לבצע בארץ .למעשה ,היום כבר יש אוניברסיטאות בהונגריה
שמקיימות שת"פ עם בתי חולים בישראל בתחום ההתנסות של
הסטודנטים".
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את הסטאז' עשה מאור בבתי החולים קפלן ,ברזילי ואסף הרופא
(או כמו שאני מכנה אותם – אלה שבטווח הטילים .ג.נ) וסיים
בשנת  ,2010כשהוא יודע מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול
– רופא ילדים" .זה אופטימי וצריך לעבוד הרבה עם הראש",
הוא מסביר" .דוד שלי הוא רופא ילדים ,וכבר בשנים הראשונות
ללימודי הרפואה ישבתי איתו ,בעיקר כדי ללמוד את הגישה
הנכונה לטיפול בילדים".

בתחילת  ,2012עם סיום הסטאז' ,ולאחר שהכיר את דבורה,
החל מאור חמש שנים של התמחות ברפואת ילדים .לאחר מכן
עברה המשפחה ,שכבר כללה גם שתי ילדות ,לפתח-תקווה,
שם עבד במרפאה מקומית במשך שנתיים .התחנה הבאה של
המשפחה היתה הרצליה ,בתקופה הזו הוא עבד במרכז בריאות
הילד ברמת אביב ג' ,במרכז בריאות הילד בדרום תל-אביב
וגם כעצמאי בהרצליה .במהלך השנה האחרונה עשה מאור
קורס עתודה ניהולית של הכללית ,ואז נפתחו במקביל שתי
אפשרויות ניהול  -בדרום תל-אביב ובאילת.
ובחרתם באילת והערבה ?...אני לא מצליחה להסתיר את
ההפתעה ,עם כל היותי משוחדת לחבל ולתושביו.
"באמת ,כשהתחלנו לעבוד פה ,אחת השאלות ששאלו כולם –
למה באתם לפה? מה לא בסדר אצלכם?" מודה מאור בחיוך
ומציין שדבורה היא שהכריעה ,בסופו של דבר" .יש משהו מאד
רומנטי בנו כזוג ,בתפיסה שלנו ,ברצון שלנו להשאיר חותם,
השפעה ".מצטרפת דבורה לשיחה" :מאור תמיד אמר לי שהוא
תמיד יעשה משהו בשביל אוכלוסייה שצריכה משהו שאין לה,
למשל ,לעשות יום בשבוע במקום שאין בו רופא ילדים .אילת
בהחלט זקוקה לשיפור בתחום רפואת הילדים ,כך שמדובר
אצלו ממש באידיאולוגיה ,ברצון לחולל שינוי .במקביל ,בחבל
אילות בדיוק נוצרה דרישה לרופא ילדים במרפאה האזורית.
עברו תשעה חודשים עד שקיבלנו את ההחלטה ללכת על זה;
שיתפנו את הבנות בלבטים שלנו ,הן הצטרפו אלינו לביקורים
באזור ,וקיבלו את המעבר באופן מדהים וגם התאקלמו מהר
מאד ,כאילו היו פה כל הזמן".
מאור עובד שני חצאי ימים במרפאה האזורית ,במהלך השבוע,
ובשאר הזמן במרפאה בשחמון ,כך שנשאלת השאלה – למה לא
לגור באילת?
"כמה סיבות" ,הוא אומר" :קודם כל ,לעומת אילת ,החבל זה
בוטיק .בנוסף ,אחי ואשתו לשעבר חיו בעבר בקטורה ,והיינו
באים לבקר אותם ,אז הכרנו קצת את הקיבוץ .עברנו לכאן
בתחילת אוגוסט וכבר די התאקלמנו .טוב לנו פה .אנחנו אוהבים
את הקיבוץ ,זה גן עדן לבנות שלנו ,המרחבים ,תחושת החופש".

מתי ,מה התרומה של רופא ילדים חדש במרפאה האזורית ומה
התוכניות בתחום רפואת הילדים בחבל אילות לעתיד?
"בעשר השנים שאני פה ,מאור הוא רופא הילדים הרביעי
במרפאה ,אבל זו הפעם ראשונה שיש רופא צעיר ,עם הרבה
מוטיבציה לשפר ולקדם ,ואני חושב שהוא יוכל להיות חלק
יותר אינטגרטיבי בצוות של המרפאה .עוד לפני שהוא הגיע
לכאן ,ידעתי שמאד מעריכים אותו בתל-אביב ובהחלט יש
תחושה שיש עם מי לעבוד.
כרגע השלמנו את מה שהיה חסר ,מבחינת רופא ילדים במרפאה,
ולגבי העתיד – עוד אי אפשר לדעת.
מכיוון שרוב העבודה שלו מתבצעת באילת ,חששתי שזה גם
יגזול מהזמן שהוא יכול להקדיש לנו ,ולכן היה לי מאד חשוב
שהוא יגור בחבל ,כדי שיתחבר לאזור ולאנשים ,ואני מאד שמח
שזה הצליח ושהמשפחה מרוצה".
מה אתה אומר על כך שבן משק מהחבל מגיע להתמחות
במרפאה האזורית?
"זו הפעם הראשונה שדבר כזה קורה וזה נפלא בעיניי שמישהו
שגדל בחבל ומכיר את האנשים ויודע שהוא רוצה לחיות כאן
מתוך היכרות טובה  -מגיע להתמחות .המשמעות מבחינתי
היא שנשקיע בו מה שהשקענו בכולם ,אבל בידיעה הרבה יותר
ברורה שהוא הולך להישאר כאן ושהוא יהיה חלק מהמרפאה
לשנים".
האם זה יכול להועיל או לפגוע בעבודה שלו עם התושבים,
שחלקם בוודאי מכירים אותו מגיל צעיר ,אולי לימדו אותו,
הדריכו אותו ,הורים של חברים שלו...
"אני יכול לחשוב שגם עבורו וגם עבור המטופלים ,לייצר קשר
מחדש כרופא-מטופל ,עם אנשים שהכיר אותם באופן אחר -
זה יכול לייצר קושי שצריך להתגבר עליו .גם היום ,לרופאים
ואחיות שגרים בחבל ,עם שכנים שהם מטופלים שלהם ,זה
יוצר מורכבות .בשביל גדי ,שמגיע לכאן כמי שגדל פה ועכשיו
הוא מטפל באנשים ,זה דורש הגדרות מחדש של שני הצדדים,
והמורכבות היא משני הצדדים".
מתי התחלתם לקבל מתמחים במרפאה וכמה כבר עברו אצלנו
עד היום?
"המתמחים הראשונים הגיעו בתחילת  ,2012ומאז עברו כאן
שישה בסך הכל גדי יהיה השביעי .אני גאה לספר שבגדול ,כולם
הביעו  -בשלב כזה או אחר  -רצון לחזור לעבוד כאן".
מה תורמים המתמחים למרפאה ,מעבר לכוח אדם? האם אין פגם
בכך שמדובר בכוח אדם זמני ומתחלף ,בגלל המשקל הרב שיש
כאן להיכרות עם המטופלים והקהילה?
"התשובה היא כן ,אבל זה תקף בכל מקום שיש בו מתמחים
ברפואת משפחה .אצלנו זה אולי יותר מורגש ,אבל מסיבות
טובות  -כי אנחנו מכירים את הקהילה טוב יותר ,יחסית
לצוותים במרפאות אחרות".

13

אתם רואים את עצמכם נשארים כאן?
"אנחנו אנשים מאד משימתיים – הצבנו לעצמנו מטרה.
השאיפה שלנו היא להישאר כאן לפחות שלוש שנים".

את האיש והאימפריה – מתי זיו ,תפסתי במוצ"ש ,בין בילוי עם
הילדים לטיול עם גור הכלבים החדש ,מה שכנראה משקף ,יותר
מהכל ,חיים של רופא כפר.
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מה ידעת על המרפאה האזורית של חבל אילות לפני שהגעתם
לכאן?
"אנשים באזור דיברו הרבה על מתי ,אמרו שהוא ממש בנה פה
אימפריה ובאחד הביקורים הוא לקח אותי לביקור במרפאה
והבנתי על מה כולם מדברים .כמה חודשים לפני המעבר כבר
הייתי מגיע למרפאה האזורית כדי להתחיל להכיר את הצוות
ואת המטופלים .זו רפואה אחרת .גם כי מכירים טוב יותר את
המטופלים מאשר במרפאות אחרות וגם כי משקיעים יותר
זמן במטופלים .בגלל שאין באזור זמינות של רופאים מומחים
כמו עור ,ותחומים נוספים ,אתה צריך לסגל יותר יכולות ואתה
מתייעץ הרבה .למתי ,למשל ,יש בספיד-דייל רשימת רופאים
מומחים ,והוא עושה פה דברים שבמרכז לא היינו עושים ,והכל
כדי שהמטופלים לא יצטרכו להיגרר לאילת או אפילו צפונה,
וזה מדהים בעיניי .הוא גם מביא מומחים שילמדו את הצוות
וכל הזמן רוצה לשפר ולהשתפר".

מורכבות הדדית

מחפשים את המטמון

צילוםfreepik.com :

| מרווה קובי

לפני כמה שבועות התעוררו תושבי חבל אילות למציאות שבה ממש מתחת לאפם עומד להתרחש סקר סיסמי
שבעקבות ממצאיו יוחלט האם לבצע בשטח המועצה קידוחי נפט וגז .על הפקעת השטח ועל ההשפעות של מהלך
כזה על האזור בכתבה שלפניכם.
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חבל אילות מוביל מזה שנים אימוץ טכנולוגיות מתקדמות
ואנרגיה מתחדשת .מול המציאות הזאת ,מתנהלים מאבקים
סביב שינוע ואיתור מקורות אנרגיה מזהמים כמו נפט וגז
בשטחה של המועצה.
"לפני שנתיים" ,מספרת טל הולצמן רכזת סבב"ע" ,ראינו כתבה
בכלכליסט שחברות 'ארבל חיפושי נפט וגז' ו'שפיר הנדסה'
קיבלו זיכיון לחיפוש נפט בערבה הדרומית וגם באילת ...אמרו
לנו ,אל תדאגו זה שום דבר ,רק בודקים עלויות .שנתיים אחרי,
מסתבר שהם כבר שנה ומשהו בדין ודברים עם רט"ג על איך,
מה ומתי לעשות בהקשר לשאלות הנוגעות לבעלי החיים
ואיך לעשות את הבדיקות הסיסמיות ובעצם נאמר לנו ,שהם
מתכוונים לעשות את הסקר הסיסמי כבר באמצע אוקטובר".

מה זה אומר מבחינת התהליך?
לדברי איתי שני ,אחת הבעיות היא ש"הכל נעשה לפי חוק
הנפט שהוא חוק ארכאי ודרקוני ...זה לא עובר דרך המועצות
או היישובים ..מרגע שניתן רישיון ,החוק מגדיר מתי כל
דבר צריך להיעשות וצריך לקבל אישור מבעל הנכס ...אתה
צריך תוך שלושה-ארבעה חודשים להראות התקדמות ותוך
שנתיים להגיע לקידוח ניסיון .הם טוענים שהקורונה עיכבה
אותם ורט"ג עיכבו אותם ...אבל אני יודע שזה לא לקח
שנתיים ...בעוד ארבעה חודשים פג התוקף של הרישיון וכל
המהלך הוא כדי ששרת האנרגיה לא תחדש את הרישיון .אם
יעשו את הסקר וימצאו משהו אנחנו נהיה בבעיה".

מה זה בדיוק סקר סיסמי ולמה הוא משמש?
"הליך רגיל נותן רישיון לחברות שמבקשות ממשרד האנרגיה
ובדרך כלל נעשה סקר סיסמי לפיו ניתן הרישיון" מסביר איתי
שני רכז שטחים פתוחים במועצה האזורית חבל אילות" .ארבל
וספיר קיבלו רישיון בלי לעשות סקר .כלומר שנכלל ברישיון
עריכת הסקר" .טל מוסיפה" :הם הולכים להרעיד את הקרקע
ולפזר חיישנים שיתנו תמונה גיאולוגית של תת הקרקע...
כי הם בעצם מחפשים מלכודת גיאולוגית שזה מקום שבו
הקרקע אוגרת את החומרים ...אתה לא יכול לדעת מהבדיקות
הסיסמיות אם מדובר על נפט או גז אלא רק לקבל אינדיקציה
על התצורה הגיאולוגית ...יכול להיות שימצאו נפט ,יכול
להיות שימצאו גז או שלא ימצאו כלום".

"אנחנו לא מבינים איפה הרווח  -לא כתושבים,
לא כאזרחי המדינה ולא כאנשים ששואלים
את עצמם מה יקרה עם העולם הזה בעתיד?".

חוק הנפט ,התשי"ב 1952-מסדיר את זכויותיהן וחובותיהן של
חברות לחיפוש והפקת נפט ,גז טבעי ודלקים נוספים ,וכולל
התייחסות לנושא התמלוגים ממשאבי הטבע במדינת ישראל.

(טל הולצמן ,רכזת סבב״ע)
איפה מאפשר החוק לחפש נפט?
"חיפושי נפט אפשר לעשות רק בשטחים פתוחים .שטחים
חקלאים נחשבים שטחים פתוחים ,אבל מפני שהקרקע
בבעלות של הקיבוצים צריך לתאם איתם .הקיבוץ אמנם יכול
לא להסכים שייכנסו לשטח שלו אבל אז את הסקר יעשו ליד
הקיבוץ".
איפה הבעיה עם חוק הנפט בעצם?
"חוק הנפט הוא מעין מדרון חלקלק ,כי בכל שלב אם מוצאים

משהו ,המדינה מחוייבת לאפשר קידוח .כמועצה אני אוכל
לשים הגבלות אבל לא לעצור את הקידוח" טוען איתי .טל
מוסיפה ש"המדינה יצרה את חוק הנפט שאומר שבגדול
ובצורה מאד פשטנית הזכויות ניתנות למי שגילה את הנפט כך
שהשטח מופקע ...פעם היה אינטרס מאד גדול למצוא נפט אז
נתנו ליזמים הרבה מאד כוח".
אז מה המשמעות של מציאת נפט מבחינת הבעלות על הקרקע?
"אם מוצאים נפט המדינה מחויבת לתת ליזם שגילה את הנפט
חזקה על השטח" אומר איתי" .ככל שימצאו נפט ,יש לך פחות
אפשרויות להשפיע על תהליך .אם מוצאים נפט בשמורת טבע
אז יותר קל למדינה לתת ליזם חזקה כי זה השטח שלה ...חשוב
להבין שהקידוח הוא נקודתי .זה יכול להיות  50דונם שזה שטח
קטן אבל אם מוצאים גז או נפט מתחת לתמרים של יטבתה
למשל לוקחים את השטח של שדה הנפט כי החזקה היא על
שדה הנפט כולו".
מה הרווח ממהלך כזה?
ד"ר חנן גינת ראש המועצה האזורית חבל אילות טוען שהוא
"לא רואה שום יתרון ממשי ישיר לחבל אילות .הדבר היחיד
שהעליתי על דעתי זה שהתהליך של המחקר כולל סקר סיסמי
במרחב שיש בו לא מעט אקוויפרים ...וייתכן שיש פוטנציאל
מסוים למציאת מים".
דורית בנט מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת טוענת:
"כל עסק שנכנס לכאן צריך ליצור דיאלוג ושותפות עם האזור
כך שהאזור ירוויח ממנו .אין פרויקט פה שאנחנו לא משאירים
רווח לאזור כי זו כלכלה מעגלית .כלכלה שאנחנו לא מרוויחים
ממנה אנחנו לא רוצים פה .זה לא ייתכן ,אנחנו אזרחי המדינה
והעולם ...אנחנו לוקחים בגאווה את השמש שנותנת לנו תיירות
תמרים ואנרגיה .זו חשיבה חדשה ,רציונלית וגיאוגרפית .מדינת
ישראל צריכה להתגאות באזור כזה שמאפשר מהלכים כאלה".
טל מסכמת" :אנחנו לא מבינים איפה הרווח  -לא כתושבים ,לא
כאזרחי המדינה ולא כאנשים ששואלים את עצמם מה יקרה
עם העולם הזה בעתיד?".
במבחן העלות מול תועלת ,מה העלות לאזור ,כלומר מה
ההשפעה הסביבתית של פרויקט כזה?
חנן גינת מספר שניהל כמה התייעצויות עם ראשי מועצות
אחרים שבשטחן התנהלו או מתנהלים קידוחי נפט" .מתוך
מה שנאמר ,הנזק שאנחנו חוששים ממנו ,לא התדמיתי ,אלא
הנזק הממשי הוא קטן ...יש פה רישיון שניתן כחוק וכל עוד
הכל נעשה לפי החוק אני לא מתכוון להפריע .מאידך חשוב לי
להגיד שאני לא קשור ליזמים ולא רואה יתרונות לאזור".

פרופ' שמוליק מרקו ,גיאולוג שנכח גם הוא
בשיח התושבים מסביר" :תקלות קורות ויקרו
כל הזמן ואני לא חושב שהמערכת שעומדת
לקום כאן תהיה חפה מתקלות ושלא יגידו לי
שהעולם ירוק ויפה ...הוא כזה עד שיש תקלות.

שרת האנרגיה קרין אלהרר הודיעה לפני
כמה שבועות שמדינת ישראל לא תאשר יותר
חיפושי נפט ביבשה ,כהחלטה אסטרטגית
שאומרת שאנחנו לא מסתמכים יותר על
המקורות הפוסיליים האלה.
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בתגובה לכך ,אומר חבר הכנסת לשעבר וראש השדולה הירוקה
דב חנין נחרצות" :אני חושב שזה מהלך מוטעה ואני מקווה
שתצליחו להכשיל ולמנוע אותו .כשאני שומע את הדברים
שיוסי ,שאני מאד מעריך אומר ,זה מזכיר לי את הדברים
שנאמרו סביב מפרץ חיפה' :הזיהום לא כזה נורא' או 'הזיהום
הוא מהרכבים' ...האנשים שהוא מייצג הולכים לשנות את
העולם לרעה .קידוחי נפט משנים את העולם לרעה".
פרופ' שמוליק מרקו ,גיאולוג שנכח גם הוא בשיח התושבים
מסביר" :תקלות קורות ויקרו כל הזמן ואני לא חושב שהמערכת
שעומדת לקום כאן תהיה חפה מתקלות ושלא יגידו לי
שהעולם ירוק ויפה ...הוא כזה עד שיש תקלות ...סכנה נוספת
היא שבכל המקומות שבהם יתרחשו שאיבות משמעותיות,
יתרחשו רעידות אדמה .כשזה קורה בטקסס או אוקלהומה,
אלה רעידות חלשות אבל אנחנו נמצאים על גבול לוחות ,שלא
כמו באוקלהומה או טקסס והמחקר נמצא בחיתולים".
יוסי לנגוצקי מבקש להרגיע את התושבים" :אם ימצאו פה נפט
או גז ,דבר בחייכם לא ישתנה".
דב חנין תוהה "מה יקרה כשימצאו והאם זה טוב ,האם האזור
ירוויח ,האם מדינת ישראל תרוויח והאם העולם ירוויח?".
לדעתו "התשובה שלילית בכל שלושת המדדים .האזור יפסיד
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יוסי לנגוצקי שמייעץ לחברות ארבל ושפיר ובעבר יזם את
קידוח תמר טען בשיח התושבים שנערך ב  22.9.2021שהוא
מבין לליבם של התושבים" .כל מה שלא וודאי ומוסיפים לו
סיפורי אלף לילה ולילה הוא מפחיד ...אני מזמין אתכם לנסוע

לאזור חלץ ששם נקדחו  84קידוחי נפט משנת  1985ועד לרגע
זה .אנשים ממשיכים לגדל ילדים ,ירקות ,המושבים חיים,
המטעים  -הכל בסדר! אז מה הנטייה להגביל את עצמכם
מתעשיית הנפט? סעו לשם ותראו הכל שליו ...בשנות ה 70
עשו קידוחי נפט בתוך העיר ערד .גם באזור ראש העין הפיקו
ומפיקים נפט ואין שום בעיה לתושבים .מה שאני רוצה לומר
לכם זה ,צל הרים כהרים .השורה התחתונה היא שלא יהיה
כלום .הכל יתנהל כהלכה שום נזק לא צפוי לכם אם ימצאו
נפט או גז .זה סתם עליהום .אנשים אצלכם מחממים את עצמם
ועושים פנטזיה .כשמסיימים קידוח משאירים צינור בודד וזה
הכל".
טל מדגישה את העובדה ש"חבל אילות מוביל את העניין של
אנרגיה מתחדשת וזה מה שאנחנו רוצים לפתח ואנחנו לא
רואים איך חקלאות ותיירות מסתדרים עם תעשייה כבדה של
נפט .אז לנגוצקי אומר אין סיבה לדאגה אבל את יכולה לפתוח
עיתונים ולקרוא על דליפות נפט בכל העולם ...ברמה העולמית
זה לא הולך בד בבד עם המדיניות שאתם מדברים עליה
(אנרגיה מתחדשת -מ.ק) .ברמה הארצית ,איך אפשר מצד אחד
להתנגד להעברה של נפט בערבה ומצד שני אם ימצאו נפט
בערבה ההשלכות מבחינת אופי האזור יהיו מאד דרמטיות...
ברמה המקומית נשאלת השאלה מה אנחנו עושים לחבל? איך
אנחנו משנים את האופי שלו ואת הייחודיות שלו?".
יוסי לנגוצקי מדגיש ש"הסיכויים אינם גדולים ...בגדול מדובר
על  10%הצלחה .נגיד שימצאו גז ...יבנו משאבה עם מבנה
מעליה וזה הכל .אם זה יהיה נפט זה סיפור קצת אחר כי נפט
אפשר להוביל .חברים כל העולם חי עם הדבר הזה ואין שום
בעיה".

כי זה לא יהיה אותו אזור .הערבה הדרומית יקרה לתושבים וגם
לי כי הוא אחד האזורים היפים בארץ והייתי רוצה לשמור עליו
בשבילכם ובשביל כולנו".
אחד הדברים שמעיבים על הפרויקט טמון בהתנהלות התמוהה,
שבמסגרתה המועצה האזורית ועיריית אילת לא עודכנו בנושא
עד לפני כמה חודשים.
"המועצה האזורית חבל אילות לא עודכנה על המהלך עד לפני
כמה חודשים כאשר מהנדס המועצה קיבל הודעה על הסקר
הסיסמי ועדכן את הקיבוצים הרלוונטיים" אומר איתי.
באותו הקשר בשיח התושבים ,הצביע חבר הכנסת לשעבר
דב חנין על "בעייתיות מבחינת ההתנהלות" וקבע" :תאמינו לי
שאם הסיכוי היה זניח לא היו קודחים פה .יזם לא היה משקיע
כסף בלי סיכוי ממשי .אם ימצאו הרבה  -יפיקו".
באותו מעמד הסביר ד"ר אורי פריזלנדר ,איש המכון הגיאו-
פיזי את ההתנהלות כך ..." :פנינו לרט"ג לפני שנתיים ...וכל עוד
הם לא נתנו לנו היתר ,לא היה טעם להגיע אליכם ...כי אם הם
היו אומרים שהם לא מרשים לנו לעבוד בשמורות הטבע באזור
לא היה סקר .אף אחד לא התעלם מכם או השאיר אתכם לסוף.
לצערנו ,תהליך שהיה אמור להימשך כמה חודשים גם בגלל
הקורונה נמשך כשנתיים".
פרופ' שמוליק מרקו טען" :שכשבאים לשכנע את הציבור ,צריך
לשתף את הציבור מה הסיטואציה שבגללה חושבים שיש כאן
נפט .לשיקול דעתי אין כאן ונראה לי שחבל לעשות את הנזקים
שיגרום הליך החיפוש ואחריו בארות בדיקה ולא יודע מה עוד
יהיה".
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בסקר שערכה סבב"ע ,השתתפו  177משיבים שמרביתם גרים
בתחומי המועצה האזורית חבל אילות ובעיר אילת .מרבית
המשתתפים סבורים שיש לפעול על מנת למנוע היתכנות
להפקת נפט או גז בחבל אילות ושהמועצה האזורית ועיריית
אילת צריכות לנקוט עמדה פעילה בנושא ( 85.3%ו96% -
בהתאמה).
בהלימה לכך ,מנכ"ל עיריית אילת מר פיליפ אזרד שנכח בשיח
התושבים הודיע שהעירייה מתנגדת נחרצות לביצוע הסקר
היות שהיא מתנגדת גם לרעיון של קידוח" .מדינת ישראל
והעיר אילת נשענים על תיירות .יש לנו את הטבע איך שהוא
ולהבדיל מהמשפט שאמרת' :צל הרים כהרים' -אם יש ספק
אין ספק .אנחנו לא רוצים לא מדבשו ולא מעוקצו .אנחנו עיר
תיירות ואם יש צל קטן של ספק שערכי הטבע ייפגעו אין לנו
כל כוונה לבצע את זה".
לא זו בלבד אלא שבמכתב שהפנה ראש עיריית אילת מר
אלי לנקרי אל שרת האנרגיה נכתב ש"גם אם אין כוונה לכלול
את שטחי העיר אילת בסקר או בקידוחי הניסיון הרי ששטח
העיר אילת עודנו כלול בתחומי רישיון 'איה' וקידום פעילות
מזהמת של הפקת נפט או גז בשטח הערבה הדרומית אינה
פעילות העולה בקנה אחד עם אופיו של האזור והיא עשויה
לפגוע באופן חסר תקדים במפרץ אילת ,בעיר אילת ובסביבתה
ובמוצר התיירותי המשותף שהאזור מציע לבאים בשעריו".
עוד מדגיש מר לנקרי כי הוא "מבקש להביע את התנגדותה
הנחרצת של העירייה להארכת תוקפו של רישיון 'איה'".
גם במועצה האזורית חבל אילות מודיעים שמתנגדים למהלך
ובמכתב ששיגר חנן גינת לשרת האנרגיה קרין אלהרר נכתב
ש"השטחים הפתוחים במועצה הם מהגדולים במדינת ישראל
ומוטלת עלינו האחריות לנהל אותם בצורה הנכונה ביותר ...כמי
שמובילים ומקדמים שימוש באנרגיות מתחדשות ,תוך שאיפה
לעצמאות אנרגטית באמצעות אנרגיות נקיות ,איננו מעוניינים
לעודד שימוש בדלקים פוסילים כלל ...לפיכך ,המועצה תתנגד

לכל פעילות המעודדת חיפוש ו/או הפקה ו/או הובלה של נפט
 /גז".
בהתאמה לכך ,שרת האנרגיה קרין אלהרר הודיעה לפני כמה
שבועות שמדינת ישראל לא תאשר יותר חיפושי נפט ביבשה,
כהחלטה אסטרטגית שאומרת שאנחנו לא מסתמכים יותר על
המקורות הפוסיליים האלה .עם זאת ,בכתבה שפורסמה בעיתון
הארץ בתאריך  19.9.2021נמסר מטעם השרה כי אין בכוונתה
לפעול לעצירת הפרויקט שאושר תחת קודמה בתפקיד ,שכן
"המשרד מחויב משפטית לקיום הרישיונות הקיימים״.
יוסי לנגוצקי טוען בתוקף" :תסלח לי שרת האנרגיה אבל היא
שוגה ובגדול זה פופוליזם .אני לא נגד אנרגיות חלופיות אני
מאד בעד אבל אני אדם מפוכח ...אחרי מלחמת יום כיפור
הערבים העלו את מחירי הנפט והעולם נחרד ואז נאמר המשפט
הבא' :אנחנו נראה לערבים עם האנרגיות החלופיות תוך חמש
שנים' .עברו חמישים שנה ואיפה האנרגיות החלופיות? עד
שמתאימים את העולם לאנרגיה החילופית זה לוקח הרבה
זמן" .איתי שני סבור ש"שרת האנרגיה צריכה לעמוד מאחורי
ההצהרה שלה שלא תקדם חיפושי נפט וגז בחבל אילות"

בכתבות הקודמות שעסקו גם הן באנרגיה מתחדשת
מול מקורות אנרגיה מזהמים הוסבר שחבל אילות נמצא
בקדמת הבמה בכל מה שקשור לאנרגיה מתחדשת.
נשאלת השאלה מה הצורך של האזור בפרויקט מהסוג
הזה.
"נשאלת השאלה למה בכלל אנחנו רוצים להיכנס לדבר הזה
ולשאלות מה עושים אם מוצאים גז? מה נרוויח מזה" ,אומר
איתי שני.
לנגוצקי לעומת זאת טוען שמדינת ישראל שוגה בניהול משק
האנרגיה שלה" :אני אחד הקולות היחידים שזועק כשמדינת
ישראל מייצאת גז ולא שומרת אותו בימ"ח לעתיד ...המדינה
החליטה שהיא שומרת גז ל  20שנה .אבל מה יהיה אחרי 20
שנה? אז אני אומר שהביטחון האנרגטי הוא חיוני וזה אומר
כמה אנרגיה יש למדינה .אף אחד לא יודע מה יהיה באזורנו עוד
 20-30שנה ומי שרוצה ביטחון אנרגטי חייב לייצר מחסן ימ"ח
של גז וכל מי שפוגע בדבר הזה עושה טעות בעיניי".

אומר חבר הכנסת לשעבר וראש השדולה
הירוקה דב חנין נחרצות" :אני חושב שזה
מהלך מוטעה ואני מקווה שתצליחו להכשיל
ולמנוע אותו .כשאני שומע את הדברים שיוסי,
שאני מאד מעריך אומר ,זה מזכיר לי את
הדברים שנאמרו סביב מפרץ חיפה.
דב חנין טוען ש"מדינת ישראל נמצאת בתחילתה של מהפכת
אנרגיה מתחדשת שהיא לא פשוטה אבל אפשרית .כבר היום
אנחנו יכולים לייצר אנרגיה מתחדשת כולל אגירת אנרגיה
בעלויות נמוכות יותר .ביטחון אנרגטי לא נמצא במאגרי נפט
או גז אלא בהמון גגות שמייצרים אנרגיית שמש ,מתקני אגירה
בטוחים ונכונים יותר ביטחונית ,בטיחותית וכלכלית".
דורית בנט מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת טוענת
ש"מה שהיה נכון לשלושים שנה האחרונות או לארבעים
שנה האחרונות לא נכון להווה ולעתיד .בחבל אילות אנחנו
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מייצרים  150%מצריכת האנרגיה של הערבה במשך היום.
תוך ארבע שנים נייצר  100%מצריכת החשמל של אילת
והערבה  24שעות .אנחנו מובילים את הטכנולוגיה ורואים
בכלכלה מופחתת פחמן את העתיד של החבל ...אנחנו מייצגים
את התפיסה הכי חדשנית .אין עצמאות אנרגטית יותר טובה
משימוש במשאב הכי דומיננטי בישראל  -השמש .וגם אותה
אנחנו יודעים לאגור .במקום להתעסק עם תפיסה מיושנת
של ביטחון אנרגטי בוא נתעסק עם תפיסה חדשה של ביטחון
אנרגטי שבה כל בית יהיה יחידה אנרגטית עצמאית בישראל.
אנחנו לא רוצים רק קידוחים  -כל מה שאתה אומר זה פליטות
מימן ו  CO2ואת זה אנחנו מחויבים לעצור וחבל אילות מוכיח
שזה אפשרי .גם באנרגיה מתחדשת אני עוצרת פרויקטים שהם
לא ראויים כי הם הורסים את השטח .אומרים לא ומוצאים
פתרון".
לנגוצקי טוען מנגד שאינו מתכוון לשנות את העולם" .בתחום
המומחיות שלי עושה את הטוב ביותר ומנסה לעשות מינימום
מעשים רעים".
דב חנין אומר לסיום ש"ברמה העולמית ,חבל אילות לא ייצר
את הפתרון ולא את הבעיה של משבר האקלים אבל כל אחד
מהמקום שלו צריך לעשות מה שהוא יכול כדי למנוע את
הקטסטרופה הזאת .כמו שנאמר אצלנו במקורות 'לא עלייך
המלאכה לסיים אבל אין אתם בטלים ממנה'".
"גם בזן הבינו כבר שמישהו הזיז את הגבינה" ,ממשיכה בנט.
"חברת סונול רודפת אחרי כדי לעשות פרויקטים ירוקים.

הביטחון האנרגטי לא יבוא מקידוחי נפט או גז בערבה ...תוך
 20שנה מדינת ישראל תדע לייצר  80%אנרגיה נקייה .במקום
להישאר בעבר אני מציעה להפנות את כל הרצון ,הציונות,
השליחות ,לעתיד .אנחנו מבינים שהקמתם מדינה ומעריכים
את זה מאד אבל היום יש פתרונות אחרים .אני לא מוכנה
שיגידו לי את לא מבינה או שזה לא ישפיע עליי  -בניתם אחלה
מדינה אל תהרסו"...
לסיכום הכתבה אצטט מתוך דבריה של טל הולצמן בראשית
שיח התושבים" :עברו הזמנים שבהם יכולנו לטמון ראש
באדמה ,לחפש בה אוצרות ולטעון שזה לא ישפיע על הסביבה.
עברו הזמנים שאנחנו יכולים לטמון את הראש באדמה
ולחשוב שאין לנו השפעה על עיצוב הסביבה .עלינו לדרוש
ממקבלי ההחלטות שהמחשבות על עתידנו ייקחו בחשבון את
דור העתיד ולא רק את חמש השנים הבאות .מדובר ברכבת
ללא מעצורים .מרגע שיתגלה נפט ,אין דרך חזרה .אנחנו באנו
לחיות כאן בגלל ערכי הטבע והסביבה שיש כאן .אנחנו גאים
לחיות במועצה מובילה אנרגיה מתחדשת  -האם זה הולך בד
בבד עם הפיכתו למקור נפט? אנחנו שואלים את עצמנו מה
הרווח של תושבי החבל ואזרחי ישראל מחיפושי הנפט? האם
המהלכים הללו נעשים לאור רישיון שניתן בעבר או מתוך
חשיבה על התועלת העתידית?".
בעת הכנת הכתבה פנינו לעיריית אילת ,חברת 'שפיר הנדסה'
ו'חברת ארבל חיפושי נפט בע"מ' .עד לסיום הכנת הכתבה לא
התקבלה תגובתם בנושא.

בנג׳י גרובר

כל אחד הוא אור קטן
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הנה אנחנו בחודש נובמבר אשר השנה גם ברובו
לחודש כסלו .וממילא לקראת סוף נובמבר גם
יחול חג חנוכה אשר תחילתו בכ"ה כסלו [מתחיל
כ"ד לפנות ערב].
אודה ולא אבוש חנוכה הוא החג האהוב עליי.
אני מאוד אוהב חגים ,טקסים ,חגיגות ,ציוני דרך,
היסטוריה ושיחזור היסטוריה – חגיגת חגים.
למה אני אוהב את חנוכה? הוא החג הארוך ביותר
במסורת היהודית – שמונה ימים .הוא הכי פשוט
לקיום .פשוט מדליקים נרות .לא צריך לנקות
חמץ או להתחפש ולחפש ,לא צריך לבנות מבנים
מסובכים ולקשטם ,לא צריך לעמוד בתפילה או
לבקש סליחה ,לא צריך ללבוש לבן ולרקוד.
פשוט מדליקים נרות ואוכלים מאכלי ם עשירים
בשמן ושרים קצת .אור ושמן...קסם.
בוודאי שיש לחנוכה משמעויות עמוקות
ונסתרות ,בוודאי שיש כאן גם סיפור נהדר של
ניצחון ...טובים ורעים ...מעטים ורבים ...נס...
יש כל כך הרבה מה לדבר ולספר על חנוכה,
אך לפעמים הכי כיף ונעים ונכון פשוט לשבת
ולבהות בנרות ויש גם שיטות מדיטציה [גם
יהודיות] אשר עוסקות בעבודה רוחנית דרך אור
ונרות [ותמיד אפשר לקנח בסופגניה].
הסיפור הפשוט הוא מה שהגננת סיפרה על
מכבים ויוונים [מתי זה קרה?  167לפני הספירה,
כלומר לפני… רגע מחשבון… = לפני  2188שנה]
ונס הפך/כד קטן של שמן .וכן כן… אנחנו ציונים
חילונים אז נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
וכו' .בהחלט.
אך יש לא מעט סיפורים נוספים ומקבילים על כך
שבעצם בגלל גזירות היוונים לא יכלו היהודים
לחגוג את סוכות שהוא שבעה ימים [שמונה עם
שמיני עצרת/שמחת תורה] ועל כן למעשה בסוף
כסלו כאשר השיגו שוב שליטה על בית המקדש
חגגו את סוכות מועד ב' .כך שחנוכה הוא סוכות
מועד ב' במקורו ואולי היום לא צריך אותו? אבל
הוא החג שאני הכי אוהב… וזה סיפור טוב...
ויש עוד סיפור מדהים על אדם הראשון [זה
באמת לא חשוב בכלל אם זה קרה… זה סיפור,
מיתולוגיה… רעיון… מסר] שראה שהימים
מתקצרים והלילות מתארכים וחשב שזהו…
העולם מתקרב לסיומו [נשמע מוכר? את
הבקבוק פלסטיק למחזר ]..וצם והתענה והתפלל
שמונה ימים ואז הימים התחילו שוב להתארך...
כלומר יש כאן רקע סיפורי/מיתולוגי לחגי אור
ואש של תרבויות שונות בתקופה הזאת .חג
מולד שמח… חג חנוכה שמח ...ויש עוד.

אז למה חוגגים את חנוכה? אילו הטור היה
ארוך יותר אני מתחייב שיש לי שמונה גירסאות
שונות למדוע זה חג של שמונה ימים .גירסה
לכל ערב שיושבים עם החברים והמשפחה סביב
המדורה… סליחה… סביב החנוכיה… מנורה…
פך ..סופגניה.
חנוכה זה אור .זה נר .מנר אחד קטן אפשר
להדליק נרות רבים והנר הראשון לא מפסיד או
נגרע מכך .זה רעיון נפלא ומציאות אמיתית אם
רק ננסה.
הרב שלמה קרליבך נהג לומר שהאש מתנועעת
כאילו היא מתגעגעת...
אז אולי זה חג שאפשר בו לעסוק בגעגוע.
לכל חג כפי שרמזתי קודם יש טקסים ומסורות
אך זה החג היחיד [אם טעיתי בזה תכתבו מכתב
למערכת] שבו צריך בית .כפי שכותב הרב
קרליבך" :אני יכול לאכול מצה ברחוב ,לתקוע
בשופר בכביש ,סוכות כל עניינו לצאת מהבית".
רק בחג אחד ,חנוכה ,צריך להדליק נרות בחלון
של הבית או בפתח הבית [נהגו ממול למזוזה
כך יש מצווה בכל צד של הדלת אבל זה רק
מנהג] .אז דווקא חג שעניינו אור וראייה בחושך
נשארים בו בבית? כן .כי בחג הזה צריך וראוי
לפתוח את הדלת של הבית ,להאיר את החוץ…
לפתוח את הדלת לאחריות של כל אחד ואחת
מאיתנו כלפי האחר והאחרת .כלפי המעטים… כי
אנחנו הרבים והחזקים.
המכבים [סיפור מסובך החבורה הזאת ,שהם גם
חשמונאים] היו ממשפחת הכהונה .המייסד של
המשפחה אהרון הכהן ,היה ידוע בעשיית שלום
בין בני ובנות אדם .למה הוא עסק בזה? כי הוא
ראה את האור שיש בכל אדם באשר הוא/היא.
אז בבקשה ,נא לעמוד בדלת של הבית או בחלון,
שזה מקום לימינאלי ,מקום שהוא בין לבין.
ביידיש אני חושב שאומרים – נישט אהין ,נישט
אהער – לא פה ולא שם .אנחנו עומדים ועומדות
בדלת ,לא בתוך הבית ולא מחוץ לבית… לא
בעולם הזה ולא בעולם אחר… משהו בין לבין.
משהו של קסם .קסם… אור… אש… שמחה…
מתחילים להבין למה אני ממש מחובר לחג הזה?
כשמסתכלים בנר כמה דקות רצופות ,במין מבט
מדיטטיבי ,מבחינים בגוונים שונים וכמובן באור
שרצונו לעלות .כולי תקווה ואמונה שכולנו
יכולים לפתוח את הלב ,לפתוח את הבית ,ולראות
את האור שבכל אחד ואחת ויחד נעלה ונשמח.
חג אורים שמח.

ב

בשבילינו

אבישי גרינברג

עין קטורה ,נחל קטורה
הטיול מתחיל כחצי ק"מ צפונית מהר עיט ,שם לצד
הכביש ( )1יש מקום לכ 4-מכוניות פרטיות .בתחילתו
גובה המסלול הוא כ 400-מטר מעל פני הים והשביל
מסומן בכחול.
מתחילים ברכיבה צפונה בדרך רכב ,ולאחר כ7-10 -
דקות מגיעים לסדק העץ ( )2שם ניתן להיכנס באופן
רגלי למסלול מעגלי .מיד אחרי כן ,מתחיל הסינגל
בירידה מאתגרת ( )3הנמשכת כ 7-10 -דקות עד
לעין קטורה (ראו הרחבה) ולמפל ( .)4במפל וסביבתו
ישנו מגוון מרהיב של סלעים בצורות וצבעים שונים.
המעיין נמצא כשני מטר מעל הערוץ וסביבו שרידי
צמחיה יבשה המעידים יותר מכל על מצב המים שבו.
הרכיבה מעתה היא מזרחה ,ובמורד הערוץ וכ100-
מטרים ממזרח למעין ,עוברים מעל משטח בטון
בגודל של כחצי מטר רבוע (ראו הרחבה) ולאחר כ-
 7-10דקות צבע השביל מתחלף לירוק ( )4כאשר יש
פיצול שבילים דרומה (ימינה) .מנקודה זו ממשיכים
עוד כ 7-10 -דקות עד שהסינגל משתלב עם דרך
רכב לאורך עמודי חשמל ( .)5לאחר כ 7-10 -דקות,
כמאה מטרים ממערב לכביש הערבה ,הסינגל "נפרד"
( )6דרומה מהדרך של חברת החשמל ,אל מתחת
לכביש הערבה בתוך מעביר מים ( .)7לאחר כ100-
מטר דרומה ,סמוך לשלט עבור הבאים מדרום
המכוון למטע נאות סמדר ,ישנו מקום נוח לאיסוף
של מכונית.

מסלול רגלי

סינגל
אופניים

דרך 4X4

מסלול מעגלי

הקפצות רכב
 7.5ק״מ מרחק איסוף

35-50
דקות

 5.5ק״מ

שמו של המעיין "עין קטורה"
ניתן לו בגלל הקירבה בצליל לשמו הערבי – "עין קטר".
מכיוון שבמרחב היה עוד מעיין שנקרא בערבית "עין
אל קטר" (המעיין המטפטף) ,שתורגם כבר לעין נטפים
(כפי שפורסם בגיליון חודש מרץ) ,הוחלט לקשור את
שמו לשם הדמות המקראית בשל הדמיון הפונטי.
כנגזרת מכך קיבלו :הנחל ,ההר הקרוב ,הקיבוץ והצומת
הקרובה למעיין את השם.

שטח אש

סיפור שכך היה
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לפני עידן ועידנים ,טרום הסלולר והאינטרנט ,קבלה משפחת אילן מירוחם במכתב
ששלחה לעיתון המטיילים ארץ וטבע בגיליון  ,)1999( 61על כך שבמסלול נחל קטורה בו טיילה מצאה יציקת
בטון עם הכיתוב "שמר על הנוף  -גרופית" והוסיפה כי היא מכערת את המסלול המדהים .הדבר שגרם להם כעס
ושאט נפש ,כפי שהדברים הופיעו במדור הייעודי ,ואף כינו את המעשה  -מביש.
מערכת העיתון פנתה לקיבוץ גרופית לקבלת תגובה ,וזו אכן הופיעה בחתימת דינה אשחר מזכירת הקיבוץ ,אשר
כתבה כי הבטון עם הכיתוב קיים במקום שנים רבות ,עוד לפני שגרופית הפכה לקיבוץ (.)1966
תגובת הקיבוץ לא סיפקה את בעלה של דינה ,ואכן בגיליון ( 62אוגוסט  )1999כתב שמוליק אשחר תגובה למדור
"קוראים כותבים" ,ובה הרחיב כי חיילים אשר שרתו באזור בשנים  1963-1966הקימו שוקת מבטון סביב המעיין
העונתי לאיגום הטפטוף לצורף לעידוד נוכחות בעלי חיים באזור .שמוליק הוסיף כי במשך שנים טיילו ראשוני
גרופית בערוץ והתקשו למצוא את הכתובת ,אך בשנת  1997חודש השביל וסומן במקרה בתוואי בו נמצאת
היציקה ,על אף שרוחב הערוץ במקום זה הוא כמה עשרות מטרים.

חלק ב׳
בתחקיר

לא כל השחור זהב
תקציר האירועים עד כה
כפי שהוסבר בהרחבה בחלק הראשון ,במסגרת הסכמי
האמירויות חתמה ממשלת ישראל על הסכם סודי ביותר לפיו
כמוות המיכליות שיעברו במפרץ אילת ומשם בצינור הנפט אל
אשקלון יעלו משמעותית ,מה שמטריד מאד את ראש עיריית
אילת מר אלי לנקרי ,ראש המועצה האזורית חבל אילות ד"ר
חנן גינת ואת קואליציית  RedMedשיצאה למאבק בנושא.
החלק השני של התחקיר יעסוק במאבק בהסכם ויתאר את
המצב מנקודת מבט רחבה יותר ,שלוקחת בחשבון היבטים
גלובליים.

המאבק
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עיריית אילת נמצאת בלב המאבק וראש העיר הנכנס מר אלי
לנקרי מספר" :מהיום הראשון שנודע על ההסכם הקמנו קבינט
בראשות ראש העיר היוצא (מר מאיר יצחק הלוי) וכרגע הוא
בראשותי .מינינו את שמוליק שלם איש סביבה ידוע לטפל
בנושא .כראש עיר ,אני אוביל את המאבק הזה וגייסנו את
משרד עורכי דין עופר ורון שמתמחה בנושאי סביבה לנהל את
כל הצד המשפטי ויחד עם ארגוני הסביבה הוא מטפל מטעמנו
בעתירות".
לצד עיריית אילת פועלים לא פחות מ 26 -ארגונים שמרכיבים
את קואליציית  RedMedוביניהם ארגונים מקומיים דוגמת
סבב"ע ,עמותת מדבר וים ,אילת אילות אנרגיה מתחדשת,
מכון הערבה וארגונים ארציים כמו אדם טבע ודין ,איגוד רופאי
בריאות הציבור ,אזרחים למען הסביבה  -אל"ס ,אקופיס ,בי"ס
למדעי הים ע"ש לאון צ'רני ,גלובל אנרג'י ,גרינפיס ,הורים למען
אקלים ,החברה להגנת הטבע ,המועצה לישראל יפה ,מחאת
האקלים ,סיירת החוף ,עמותת צלול ,שומרי הבית ,שינוי כיוון
ועוד.

| מרווה קובי

"מדובר על הקואליציה הכי גדולה שקמה אי פעם במסגרת
מאבק סביבתי .כולם מודאגים ,גם בממשלה ,אפילו שלא מודים
בזה .המאבק הסביבתי שלנו מחבר את התושבים משני קצות
הצינור ,אילת ואשקלון עם ציבור תומך הולך וגדל במהירות
מכל הארץ" מתגאה מאיה יעקובס ,מנכ"לית צלול .במסגרת
המאבק ,מסבירה טל הולצמן ,רכזת סבב"ע "הקואליציה הגישה
לממשלה דרישה לראות את ההסכמים ולחוות את דעתה
בנושא .כרגע מחכים לתגובה של הממשלה וזה הזמן להעלות
את המודעות ולייצר לחץ".
"כרגע מתחילה מחאה ארצית מדי שבוע שהמטרה שלה היא
לקרוא לחברי הממשלה לסגת מההסכם" ,מסביר אסף שוורץ,
אקטיביסט ופעיל חברתי שמרכז את המחאה והוא ממובילי
הקמפיין שנערך נגד הסכם רד מד באילת" .לאור העובדה
שקצא"א הולך להיות פה על הראש שלנו ,החשיבות של
המחאה באילת היא עצומה .אנחנו נפגשים בכל מוצאי שבת
להפגנה בשעות הערב וחשוב שיגיעו כמה שיותר אנשים
מהאזור".
אלי לנקרי מוסיף" :אנחנו פועלים בכל החזיתות עם כל
החזיתות השרים ,המנכ"לים ולכל אחד יש את העמדה שלו.
אני מוביל את אילת עם חבל אילות להיות עיר ירוקה בעלת
עצמאות אנרגטית ואנחנו מצליחים בזה מאד ,זו המגמה שלי
והיא סותרת את הפעילות הזו".
איתי שני רכז שטחים פתוחים ואיכות סביבה במועצה האזורית
חבל אילות סבור שהחשיבות של המאבק היא בהיותו רחב
היקף" :אנחנו לא מובילים את המאבק כי יכולת ההשפעה שלנו
כמועצה קטנה שמונה  5000איש היא מוגבלת ואנחנו הצטרפנו
למאבק של אילת והקואליציה .כמועצה קטנה לא נוכל לשנות
את ההסכם אבל אם אנחנו פועלים יחד עם קואליציה של
גופים מכל הארץ במאבק שמתחיל פה ונגמר באשקלון אי
אפשר להאשים אותנו ב״נימבי״ (.)Not in my back yard
כרכז שטחים פתוחים ואיכות סביבה הובלתי את הפרדיגמה
של יוזמה מול עמדה .כי עד עכשיו המועצה הייתה בעמדה של
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להגיב על מה שקורה ואני חשבתי שנכון יהיה לנקוט עמדה
עוד לפני שפונים אלינו".
"אם מישהו קורא לנו נימבי" ,אומר אסף" ,אז סבבה ,אבל אנחנו
מדברים גם בשם האלמוגים והדגים שלא יכולים להשמיע את
קולם".
"מאבק ציבורי הוא כלי יעיל" ,טוען אלי לנקרי" .כרגע יש
הצלחה גם אם היא זמנית וברור לנו שהמאבק עוד לפנינו.
אנחנו צריכים לפעול בתבונה ואנחנו פועלים מול המשרד
להגנת הסביבה והממשלה עצמה כדי להקפיא את ההסכם
בראש ובראשונה וגם לקבל את כל הדרישות שדרשנו".
במכתב של חנן גינת למנכ"ל קצא"א דרשה המועצה האזורית
חבל אילות "התייחסות של רשות המים לסיכון למתקני

ההתפלה ובארות מים בחבל אילות ,כולל ההיערכות הנדרשת
להמשך אספקת מים לחקלאות ולבתים בערבה גם במקרה
של תקלה ,לרבות בדיקת תקינות הצנרת והמתקנים של
קצא"א מהמסוף באילת ולאורך כל שטח המועצה ,ע"פ תקנים
בינלאומיים מקובלים וע"י מומחים בינלאומיים עצמאיים,
בעלי ניסיון מוכח בתחום".
לגופו של עניין ,אלי לנקרי קובע נחרצות" :אני לא אתן בשום
פנים ואופן לסכן את המפרץ .ללכת עם ההסכם כמו שהוא
לא נוכל וגם קיום חלקי של ההסכם מחייב שייעשה הכל כדי
להבטיח את המשך קיומו של מפרץ אילת שהוא משאב ייחודי".
עם זאת לדבריו" ,כראש עיר אני חייב להסתכל על המציאות
בעיניים פקוחות ולהבין כמה אפשר לעצור את זה באופן מלא
ובכל מקרה לוודא שההסכם לא מיושם כמו שהוא כרגע .אנחנו
דורשים סקר סיכונים מלא ולא כפי שנעשה .אנחנו יודעים שאי
אפשר ליישם אפילו חלקים מההסכם כשהחברה לא ערוכה.
הם אומרים שהם ערוכים ,אבל גם הם יודעים שהם לא ערוכים.
גם הרגולטור מתריע שאין לו את התקציב והמוכנות להתמודד
עם תקלות ושאין לו את כל הציוד הנדרש כולל קצא"א עצמה".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר ש"מסוף קצא"א באילת פעיל
בכל השנים וקולט מיכליות בודדות בשנה .לפיכך תוכנית
המוכנות המפעלית הנוכחית של קצא"א אילת ,הותאמה
למספר מיכליות מצומצם בשנה ,ולא יותר .על כן יש צורך
לשנות את התוכנית תחת ההנחה שמדובר בהכפלת הפעילות
בסדר גודל של פי  12ויותר מהמצב כיום".

רב הנסתר על הגלוי
בשנות ה 60-תכננה ישראל להעביר נפט במיכליות עד אילת
ומאילת בצינור לאשקלון .המהפכה האיראנית טרפה את
הקלפים והאיראנים תבעו את ישראל על הנפט שנותר בצינור
ועל ההשקעה שלהם .התביעה הגיעה לבוררות באו"ם והמדינה
החליטה להטיל חיסיון על כל הנושא של קצא"א .המשמעות
היא שהציבור וגורמים בממשלה לא מקבלים מידע.
"לפני  18שנים ,כשנכנסתי לתפקיד" ,מספר אלי לנקרי
"המדיניות של קצא"א הייתה אפס שקיפות .שנים לא דיברו
איתנו .יאמר לזכות המנכ"ל והיו"ר הנוכחי שהשקיפות גדולה
יותר כיום אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי" .חנן גינת מסכים:
"קצא"א זה אירוע היסטורי שבו רב הנסתר על הגלוי .זה עובד
ככה במשך  60שנה".
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״המשרד להגנת הסביבה מסר
ש"בראייה תכנונית ארוכת
טווח ,נראה שהגדלת פעילות
שינוע של דלקים פוסיליים
במקום כה רגיש כמפרץ
אילת ותוך הבאה בחשבון
את התרחבותה והתבססותה
הרצויה של העיר אילת
מבחינה תיירותית -ייחודית,
היא צעד בכיוון שגוי".

"מדובר על הקואליציה הכי גדולה
שקמה אי פעם במסגרת מאבק
סביבתי .כולם מודאגים ,גם
בממשלה ,אפילו שלא מודים בזה.״
(מאיה יעקובס ,מנכ"לית צלול)
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"קצא״א היא חברה שמתנהלת בכוחנות והם לא מקשיבים
לאף אחד .מאד קשה להתעסק איתם כי תחת חוק החיסיון
הם במוד של ׳אני ואפסי עוד׳ .אלה התכונות הכי מסוכנות
שיכולות להיות לגוף שעוסק בנפט .עד היום זה עבר בשלום
אבל הזמנים והדרישה הסביבתית השתנו וזה לא יכול להמשיך
ככה" מסבירה מאיה יעקובס .איתי שני מוסיף ש"כשיש תקלות
או כשקצא"א עושים עבודות בקו הם לא טורחים לעדכן אותי
כמועצה אלא מודיעים למשרד להגנת הסביבה שמודיע לי .הם
פשוט לא סופרים את המועצה".
לטענת קצא"א "מיד עם חתימת מזכר ההבנות הלא מחייב
בחודש אוקטובר ועד חתימת ההסכם בחודש דצמבר ,2020
קיימה קצא"א דיאלוג שוטף וקבלת הנחיות מפורטת עם
המשרד להגנת הסביבה ומאז ממשיכה לעשות כן".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה שהמשרד "לא היה
שותף לחתימת ההסכם עם קצא"א ואף לא הייתה כל היוועצות
עימו מבעוד מועד ,ולמד על קיומו מהתקשורת .גורמי המקצוע
של המשרד עודכנו לאחר חתימת החוזה ,ועד היום פרטי
ההסכם המלאים לא ידועים למשרד" .עם זאת נטען במשרד
כי "חברת קצא"א באופן פעילותה השגרתי ,היא חברה ותיקה
ומקצועית המתמחה בנושאי שינוע הדלק בים וביבשה .החברה
וההנהלה נענית לדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשתפת
פעולה בכל המתבקש ממנה על פי החוק ולעיתים אף מעבר
לכך .מחלקת הים של החברה ואנשי ההנדסה עובדים ככלל
לפי התקנים המתקדמים לתחזוקת צנרת ,משאבות ,קווי צנרת
תת ימיים ומסוף דלק .גם בעת תקריות ותקלות (בים וביבשה),
החברה פועלת בסך הכל על פי ובהתאם לכל הנחיות המשרד
וניתן לומר שככלל היא חברה אחראית גם כלפי הסביבה".
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עם הקמת הממשלה החדשה חל שינוי בגישה כלפי ההסכמים
הסודיים" :לשמחתנו הכיוון של הדברים השתנה בעקבות
הבחירות והמשרד לאנרגיה מיד קיבל אותנו לפגישה" מספרת
טל" .גם המשרד להגנת הסביבה בא באמירה מאד חזקה ולא
קיבל את הסקר והודיע שהוא מתנגד להמשך תנועת המיכליות
עד שהסקר יושלם".
הלחץ של ארגוני הסביבה האיץ לדבריה של מאיה יעקובס
את הדיון בממשלה" .ראש הממשלה בנט וראש הממשלה

החלופי לפיד מסונדלים ,כי יש עניין תדמיתי אם ישראל תיסוג
מההסכם .מה שלנו חשוב הוא ליצור סטנדרט מחמיר שבו אם
הולכים לפרויקט כזה עם הסכם פטרוכימי ,חייבים לעשות
תסקיר סביבתי".
"אנחנו במועצה יחד עם סבב"ע מארגנים יום עיון כדי ללמוד
את הנושא" מספר חנן גינת" .נפגשתי עם מנכ"ל קצא"א כדי
ללמוד על ההסכם אבל לא קיבלתי ממנו מידע .שוחחתי
עם מנכ"ל משרד התיירות והסברתי את עמדתי .אני חושב
שצריך להביע את עמדתנו אבל זו לא מלחמת עולם שלנו כי
עיקר המאבק הוא של אילת בגלל המפרץ ,אף על פי שאנחנו
מושפעים מהמצב במפרץ .אנחנו פועלים בתיאום עם אילת
ברמות הגבוהות ביותר .כמו שאני רואה את זה הוויכוח הוא
מול מדינת ישראל ולא מול קצא"א".
שמוליק תגר ,מזכיר עמותת הסביבה באילת סבור שבגלל
הסכנה האסטרטגית ליחסי השכנות עם מדינות האזור "משרד
הביטחון צריך להתערב ,משרד החוץ שאחראי על הסכמי
ההעברה ,המשרד להגנת הסביבה שמבין את הנזק ,משרד
האנרגיה שיודע שאין רווח וכמובן משרד האוצר שאחראי על
כל החברות הממשלתיות ובהן קצא"א".

ובמבט גלובלי יותר
"אנחנו היום נמצאים בעידן אקלימי מטורף ואנחנו מבינים
שאנחנו אשמים ושאנחנו צריכים לשנות את החשיבה על
פיתוח כלכלי ,כלומר לפתח בלי גזי חממה" ,מסבירה דורית
בנט ,מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת .במכתב שהפנה
למנכ"ל קצא"א ,נמסר על ידי חנן גינת ש"כמי שמובילים
ומקדמים שימוש באנרגיות מתחדשות ,תוך שאיפה לעצמאות
אנרגטית באמצעות אנרגיות נקיות ,איננו מעוניינים לעודד
שימוש בדלקים פוסילים ככלל" וכי "המועצה דורשת מהמדינה
להשקיע את כל המאמצים בקידום מודלים כלכליים ויוזמות
אשר יקדמו מעבר מלא לאנרגיות מתחדשות ,אשר יביאו
לחיסכון עתק בהשקעות בתשתיות".
"זה מעורר מחשבה גדולה יותר על איך מדינת ישראל מתייחסת
למדבר שלה" ,תוהה טל" .קחי לדוגמה תכנית שעמדה לצאת
לפועל להקים תחנות כוח בכל הגרנד קניון .מי שעצר את זה
היו מקומיים שהעלו לתשומת הלב של העולם את המשמעות
הגלובלית של הגרנד קניון כנכס וכסמל כלל עולמי .העולם לא

מתעורר אם אין קבוצה של מקומיים שמעירה אותו כי ככל
שזה יותר רחוק ככה זה יותר חלש .זה חייב להתחיל מהמקומי.
אז אני מאמינה שיש סיכוי ואם הצליחו להציל את הגרנד קניון
אין סיבה שלא יצליחו להציל את מפרץ אילת" .חנן גינת מצידו
אופטימי ואומר שלדעתו בסופו של דבר יגיעו לפשרה מספקת.
טל מוסיפה ש"זה דבר גדול מאד שישפיע על החיים שלנו
ברמה המיידית וישפיע על כל הארץ .פתאום אנחנו רואים שינוי
בגישה שרואה באילת שער אחורי להעברת כמויות אדירות של
נפט בסמיכות לבית שלנו .זה משהו ברמה הלאומית ואנחנו לא
מובילים את זה אבל לקחנו על עצמנו לעורר את השיח באזור
ולהעלות את המודעות .זה מאד שונה מדברים אחרים שעשינו
בגלל העניין הגלובלי".
המשרד להגנת הסביבה מסר ש"בראייה תכנונית ארוכת טווח,
נראה שהגדלת פעילות שינוע של דלקים פוסיליים במקום
כה רגיש כמפרץ אילת ותוך הבאה בחשבון את התרחבותה
והתבססותה הרצויה של העיר אילת מבחינה תיירותית-
ייחודית ,היא צעד בכיוון שגוי" .זאת מפני ש"צנרת ההולכה
והמשאבות של מסדרון קו צינור אסיה אירופה בין אשקלון
לאילת כבר גרם בעבר לתקריות זיהום ביבשה וגם לדליפות
בסמוך לחוף הים באילת .החזרת המסדרון ל"ימי תפארתו"
הינה בעלת משמעות סביבתית שיש לתת עליה את הדעת
באופן קפדני ומחמיר".
"בהיבט המדיני-גלובלי ,לפיו ישראל מעוניינת לעודד את
ההשקעות באנרגיה מתחדשת ובכלכלה דלת פחמן ,תמיכה
ביוזמה כלכלית  -עסקית ובלתי סביבתית בעליל של הגדלת
נפחי שינוע נפט גולמי ודלקים אחרים ,מצטיירת כצעד בכיוון

שגוי .כאשר בוחנים יוזמה זו בהיבט של סיכוני שפך נפט למפרץ
אילת  -ובהתאמה תיתכן גם הגדלת הסיכון באשקלון  -הרי
שאין כל ספק שבהיבט הסיכון לסביבה הימית באילת ,המדובר
בצעד בכיוון שגוי" ,כך נמסר מהמשרד להגנת הסביבה.
"עם זאת" ,טוענים במשרד "גם בכלכלה דלת פחמן ,ישראל
תצטרך דלק למטוסים ,לאוניות ולכלי מלחמה .ככל שכלכלת
האנרגיה תצטרך פחות דלקים פוסיליים ,כך לשירותי קצא"א
יהיה פחות ביקוש והשוק החופשי יעשה את שלו .למניעת
הרחבת פעילות קצא"א שבנדון (הפיכת ישראל ל"גשר יבשתי"
לנפט) ,אין קשר לצריכה העולמית של דלקים פוסיליים.
עליה מסוימת בשינוע בהיקף  50מיכליות בשנה הינה חסרת
משמעות בהיבט העולמי".
במצב הדברים כיום ,חבל אילות מוביל בתחום של אנרגיה
מתחדשת ושואף להיות עמק האנרגיה הירוקה של ישראל.
לדבריה של דורית בנט החבל "מייצר עבור אילת ועבור חבל
אילות עם התשתית הקיימת  100%מהצריכה היומית של
חשמל והוא מתפקד כמרכז אקדמי עבור האוניברסיטאות,
השלטון המקומי ומשרד האנרגיה .אז איך רוצים להכניס כאן
נפט וגז? יוצא שבמקום להיות דוגמה ,המדינה דוחפת לכאן את
כל הדברים הללו שבאמת לא קשורים אלינו" .שמוליק תגר
מוסיף" :זה שייך לעבר .פעם כולם רצו נפט  -היום מי רוצה
נפט? אף אחד לא רוצה .רק קצא"א".
״זה המקום לשאול״ ,אומרת טל הולצמן בנחרצות" ,איך אתם
שמים אותנו בעסקת החיסול הזאת? איך המדינה מצד אחד
מקדמת אנרגיה מתחדשת ורוצה לשפר את המצב ומצד שני
חוזרת לנפט בצינורות משנות ה"?60 -
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הקמת המרפאה בחבל אילות
זה אינו סיפור עתיק צבוע בגווני ספיה ואפוף בנוסטלגיה מתקתקה ,אך כמו בסיפורי הקמת הקיבוצים שהובאו עד כה,
גם הפעם ,ישנה נחישות ותחושת שליחות הנשזרות יחד והופכות למרכיבים המיוחדים שמממשים חלומות ובוראים
מקומות חדשים.
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מרפאת נוף אדום (שהיתה מוכרת עד לפני כשנה כמרפאה
האזורית) הוקמה באוגוסט  2004וציינה לאחרונה  17שנים
להקמתה .המבנה החד-קומתי בעל הגוון הוורדרד ,ניצב בפאתי
מבני המועצה למרגלות הרי אדום ,חשוף לשמש הלוהטת ומטעה
את המתבונן במחשבה שהוא שקט ורגוע כאשר למעשה ,זהו
אחד המוקדים ההומים והשוקקים בחבל אילות .המבנה הקטן
מאופיין בתנועה ופעילות במרבית שעות היום ,אנשים מישובי
החבל מגיעים והולכים עד כי לעיתים עולה תחושה שזהו מרכז
המיועד למפגשים חברתיים ולא מרפאה מקומית בפריפריה
מרוחקת.
לא כולם יודעים ,אך לא בכל מועצה אזורית בארץ ישנה מרפאה
מרכזית שמאגדת את כל המענה הרפואי .במועצה הסמוכה לנו
מצפון  -ערבה תיכונה ,המענה הרפואי ניתן בעיקר באמצעות
מרפאות מקומיות בתוך היישובים .מפגשים עם רופאים
ובדיקות שונות ,מתקיימים מספר מצומצם של ימים בשבוע,
במתכונת שמזכירה מאד את האופן בו התנהלו הדברים אצלנו
בחבל אילות עד לפני כעשרים שנים.
לפני כשישים שנים ,עם הקמת הקיבוצים בחבל אילות ,הוקם
גם מערך הבריאות המקומי .לצד בניית חדר האוכל והמכבסה,
הוקמו המרפאות הקיבוציות כחלק מהמוסדות החיוניים בכל
מקום .לאחיות היה מעמד מאד מרכזי ומשמעותי בקיבוצים,
הן התמחו במענה רפואי מגוון לגילאים וצרכים שונים ,טיפלו
בחולים ,ליוו אותם במפגשים עם הרופא והצטרפו גם לטיפולים
רפואיים שונים ברחבי הארץ .במהלך מרבית ימות השבוע ,לא
היה רופא באזור ,האחיות היו בקשר טלפוני קבוע איתו והוא
היה מנחה אותן לגבי המענה הרפואי הנדרש .האחיות היו
מיומנות במגוון רחב מאד של מחלות ופציעות ועברו הכשרות
שונות בכדי שיוכלו להעניק את הטיפול הרפואי המתאים
בהעדר הרופא.
רופאים שונים ליוו את המטופלים בחבל אילות לאורך השנים,
אחד הבולטים שבהם היה ד"ר צביאלי -רופא מהערבה התיכונה.
פעם בשבוע הרופא היה מגיע לאזור ,עובר בין ישובי החבל לפי
תוכנית שנקבעה מראש ונותן את המענה שהצריך נוכחות רופא.
המעבר של הרופא בין הקיבוצים השונים ,וההתנהלות כולה,
היו מסורבלים וממושכים .אמנם למטופלים היה נוח עם היחס
האישי והטיפול הסמוך לבית ,אך בשלב מסויים ההתנהלות כבר
לא התאימה לקצב ולצורך של התושבים בחבל שגדל והתפתח.
עדי רמות  -אחות במקצועה וחברת קיבוץ יטבתה ,עבדה בשנים
הללו כאחות אזורית .היא הבינה שהתפקוד העצמאי בכל קיבוץ
נוח וקרוב ,אך מביא איתו מורכבויות שונות .נדרשו משאבים
לא מועטים כדי להחזיק משרה וציוד רפואי בכל קיבוץ ,עלה

צורך בנוכחות קבועה ומשמעותית של רופא ,והיה רצון לתת
מענה מקצועי נרחב .כל אלו הביאו למחשבה שנכון יהיה ליצור
מקום אחד קבוע בו ישב הרופא ויינתן שירות רפואי מקיף לכלל
התושבים .הרעיון הצריך אישורים ושת"פ של ראש המועצה
דאז שלמה טושינסקי (טושי) ,קופת חולים כללית והסכמה של
כלל הקיבוצים והאחיות שנתנו את המענה הרפואי המקומי עד
לשלב זה.
לאחיות היה מעמד מאד מרכזי ומשמעותי בקיבוצים,
הן התמחו במענה רפואי מגוון לגילאים וצרכים שונים,
טיפלו בחולים ,ליוו אותם במפגשים עם הרופא והצטרפו
גם לטיפולים רפואיים שונים ברחבי הארץ.

כעבור תקופה ,הנהלת קופת החולים הסכימה לרעיון הקמת
מרכז בריאותי אחד בחבל אילות ,בתנאי שקיבוצי האזור
יחתמו על כך שמרפאות הקיימות בכל קיבוץ יסגרו .ההצעה
היתה כרוכה בשינוי משמעותי של המערך וההתנהלות אליהם
התרגלו תושבי חבל אילות ,עלו תהיות והתנגדויות שונות.
אנשים רצו להמשיך ללכת למרפאה בנעלי בית ,לקבל יחס אישי
אליו התרגלו ולא כולם האמינו שמרפאה אזורית באמת תביא
איתה חסכון משמעותי.
בשנת  1997מליאת המועצה קיבלה החלטה ראשונית לעבור
למתכונת עבודה של מרפאה אזורית .בכדי להסביר את המהלך
ולפוגג את ההסתיגויות שעלו ,צוות מהמרפאה וראשות
המועצה עבר בין הקיבוצים השונים .הם הגיע לשיחות עם
מזכירי הקיבוץ ,רכזי הבריאות והאסיפות הקיבוציות ,על מנת
להציג את תוכנית המרפאה ,המשמעויות הכלכליות של איגום
המשאבים והפתרונות שיינתנו כדי לאפשר המשך שירות אישי
ונגישות מירבית.
מים רבים זרמו בנחלים רחוקים ,החבל גדל ,ראשי מועצה
התחלפו ורעיון המרפאה התקדם לאיטו בקצב המדבר הייחודי
לאזור .מהיום שבו עלתה הבקשה הראשונה לטושי ,עד לשלב
בו נפתחה המרפאה בזמן כהונתו של אודי גת ,חלפו  12שנים.
בתקופה זו עדי סיימה את תפקידה בחבל אילות ועידית אושה
מיהל תפסה את מקומה.
ההחלטה על תחילת הבנייה של המרפאה התקבלה ע"י מליאת
המועצה בשנת  .2002במסגרת זו הוחלט לקיים הליך נסיוני
והדרגתי תוך גישוש ובחינה של הדברים .במקביל לפעילות
המרפאות בקיבוצים ,הוקם מרכז רפואי אזורי קטן (במקום

בי ועד

י רמות

א

בטקס

פתיחת

המרפ

רכיון ה

לום :א

אה .צי

מרפאה

אודי

גת בקביעת
המזוזה .צילום:

א
רכיון המרפאה

בו נמצא היום אגף התחבורה במועצה) .המרפאה האזורית
הראשונית היתה פתוחה פעמיים בשבוע ,במקום עבדו שתי
אחיות ומזכירה רפאית ושם ניתן מענה לתושבים שהגיעו.
מים רבים זרמו בנחלים רחוקים ,החבל גדל ,ראשי
מועצה התחלפו ורעיון המרפאה התקדם לאיטו בקצב
המדבר הייחודי לאזור.

לאחר כל הליכי הגישוש ,מסעות השכנוע ,התהיות והניסויים,
באוגוסט  2004נחנך מבנה המרפאה החדש בהתרגשות רבה.
בכדי להקל על השינויי ,ניתן דגש על זמינות המרפאה  -משך
שעות הפתיחה היה נרחב ומגוון ,המועצה הסדירה הסעות
בשעות הפתיחה ואף הוסכם על סבסוד הנסיעות של התושבים
למרפאה .המרפאות הקטנות בקיבוצים המשיכו לעבוד
במתכונת שהלכה והצטמצמה עם השנים עד שנסגרו לחלוטין
וכל הטיפול הרפואי התנקז למרפאה הקיימת כיום.
בשיחה עם ד"ר מתי זיו  -מנהל המרפאה בעשור האחרון ,הוא
מספר על המרפאה והתפיסה המקצועית שמנחה את צוות
העובדים .האופי של המקום מושתת על המאפיינים של האזור-
ההיכרות האישית עם המטופלים( ,לעיתים הרופא פוגש שלושה
דורות שונים של אותה משפחה ביום אחד) ,הצוות שמבוסס
ברובו על תושבי האזור והמרחק מהמרכז -כל אלו ,משפיעים
על הצרכים והאופי הייחודי של מרפאת נוף אדום.

דית אושה.

עי

לאחר כל הליכי הגישוש ,מסעות השכנוע ,התהיות
והניסויים ,באוגוסט  2004נחנך מבנה המרפאה החדש
בהתרגשות רבה.

הודעה
על תאריך הפתיח
ה .צילום :ארכיון

לדבריו של ד"ר זיו ,עבודת רופאי משפחה נתפשת לעיתים
כטכנית ברובה ,התפקיד נוטה להיות ללא עבודה מעשית
נרחבת .אולם ,עבודת רופא המשפחה במרפאת נוף אדום
מזמנת לא מעט התנסויות ואתגרים .בשל המרחק ,יש רצון של
המטופלים ושל הצוות לאפשר מענה רפואי רחב ככל הניתן פה
באזור .רופאים מומחים בתחומים שונים מגיעים ממרכז הארץ
באופן קבוע ,ישנם פתרונות יצירתיים המאפשרים התייעצות
טלפונית או מפגשים וירטואליים עם רופאים מומחים בתחומם
שעובדים במרכז הארץ.
מרפאת נוף אדום מוגדרת כמרפאה אקדמית ,היא מוכרת
להתמחות ברפואת משפחה .מתמחים טובים מגיעים ללמוד

ולהתמחות דווקא פה למרות המרחק ,מכיוון
שהמרפאה שלנו נחשבת למקום אקדמי ,מקצועי,
מגוון ומעודכן.
לשאלה  -איך תיראה המרפאה בעוד עשר שנים,
עונה ד"ר זיו  -שהוא רוצה להרחיב ולעבות את
המענה הרפואי הניתן באזורנו .לפתח את התחום
של טלה רפואה  -חדר שבו תהיה אפשרות
לתקשורת עם רופאים מרוחקים באמצעות המסך.
לקדם בריאות באזור  -אורח חיים בריא ,תזונה
בריאה ,צ'י רנינג ,הרצאות ופיתוח תחום המענה
הרפואי לגיל שלישי.

ון המרפאה

צילום :ארכי

המרפאה
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ס

ספורט

גיא פשקין

חיים את החלום
קבוצת הכדוריד המקומית רשמה מאורע היסטורי
החודש ,כשאירחה לראשונה בתולדותיה משחק ביתי
במסגרת ליגת העל .הדובדבן שבקצפת :נקודה לעיני
הקהל הביתי המשולהב ביטבתה .הקפטן ,אייל מימון:
''שואפים לתקוע יתד בליגה''
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גאווה גדולה נרשמה החודש באולם יטבתה החדש .הייתה
זו קבוצת הכדוריד המקומית שאשתקד השלימה העפלה
סנסציונית לראשונה בתולדותיה לליגת העל ,והשיגה נקודה
ראשונה אי פעם במסגרת הליגה הבכירה.
לאחר הפסד במחזור הפתיחה מול רמת-השרון ( ,)33:26השכילה
החבורה בניצוחו של המאמן הסרבי ,סרג'ן רודניץ' (מדריך את
הקבוצה זו העונה השישית) לרשום תוצאת תיקו מכובדת כבר
במשחק הביתי הפותח ,מול מכבי קריית מוצקין (.)33:33
מעבר לתוצאה ,ההישג המשמעותי של הקבוצה הסתכם באווירה
מחשמלת ביציעים עם למעלה מ 200-מתושבי החבל שהעניקו
לקבוצה דחיפה נהדרת לכל אורך שלבי המשחק ,בשילוב שירי
עידוד ותפאורה צבעונית שקשה היה להישאר אדישים אליה.
''אנחנו מרגישים בתוך חלום'' ,הכריז מנהל הקבוצה ואחת
מדמויות הכדוריד המזוהות ביותר עם הקבוצה ,שוקי כץ.
''העובדה שאנחנו בליגת העל עם הקבוצות והשחקנים הכי
טובים ,היא הישג מדהים לכשעצמו .אבל אם מישהו חושב
שעצם ההעפלה מספקת אותנו ,טועה ובגדול .הבאנו העונה
שני שחקני רכש מצוינים – המקשר איגור רדיוביץ' והשוער גורן
רקוביץ' ,שמשלימים בית גידול סרבי לתפארת יחד עם דרקו
טודרוביץ' שממשיך איתנו גם העונה .פרט אליהם ,מרבית הסגל
כולל שחקנים מקומיים עם זיקה לאזור''.
גם קפטן הקבוצה הוותיק ,אייל מימון ,שחגג מוקדם יותר השנה
יום הולדת  50עגול ,מתקשה להסתיר את ההתלהבות שאופפת
את הקבוצה העונה'' .ברמה האישית אני פותח את השנה הזו
בהתרגשות גדולה .לראות את ההירתמות של הקהל כאן למען
הקבוצה ,יחד עם התמיכה שהם נותנים לנו כל כך הרבה שנים,
אלו דברים שמחממים את הלב בכל פעם מחדש .הנקודה
שהוצאנו בתיקו מול קריית מוצקין היא היסטוריה ,שכן לא
הייתה עוד עולה חדשה שכבר במשחק השני הצליחה להשיג
נקודות .אנחנו כמובן לא מסתפקים בכך ,שואפים להמשיך
ולהשתפר ,במטרה להמשיך לצבור נקודות ,לתקוע יתד בליגה
ולעשות את המיטב על מנת לשרוד''.
מימון הנחשב כאמור לזקן השבט מבין כל שחקני הסגל ,מוסיף
לשפוך אור על הסגל הצעיר של הקבוצה ,המושתת על שחקנים
צעירים ,תושבי החבל ובוגרי מחלקת הנוער של האגודה,
ביניהם :אנדי קוגן ,גל קדם ,אביב מאייר ,ענבר קורטי ,ים שוובר
ואלון סופר'' .זה פשוט כיף לראות ילדים שגדלו כאן מכיתה א'
במחלקה וספגו בה את הבסיס ,זוכים להיות חלק מאחד מסיפורי
ההצלחה הגדולים ביותר של הכדוריד הישראלי אי פעם''.
צילום :אביב מאירזון

ס

ספורט
גיא פשקין

שרי הטבעות :הפועל חבל אילות מכוונת גבוה
קבוצת הגברים של האגודה פותחת עונה חדשה במחוזות הליגה הארצית .המטרה :התבססות בפלייאוף העליון
וטיפוח שחקני החבל הצעירים .המאמן ,רנגי גשייט בראיון'' :קוראים לחובבי הספורט באזור להגיע לאולם ביטבתה.
אנחנו זקוקים לכם''
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שגיבשת העונה?
''אני יכול להבטיח שתוכלו לצפות בקבוצה יוזמת שלוחצת על
הכדור בהגנה ,ומן העבר השני אוהבת לרוץ ,בדגש על פירגון
הדדי בין כל אחד מהשחקנים .אין אצלנו אגו ,אלא ההפך הנכון.
המוטו הוא לחלוק את הכדור ולהפוך את הקבוצה הזו לתלכיד
מנצח בו השלם גדול מסך חלקיו''.
השנה אתם מארחים את משחקי הבית באולם החדש ביטבתה.
מה יש לכם לומר לאוהדים?
''אנחנו בעיקר מתרגשים לחזור לשחק מול קהל .במציאות של
היום זה לא דבר מובן מאליו .קוראים לכל חובבי הספורט באזור
להגיע ולספק לנו דחיפה באולם ביטבתה .אנחנו זקוקים לכם .זה
המקום להגיד שאנחנו מחכים בכיליון עיניים לחזור אל האולם
הוותיק והטוב שעובר שיפוצים בימים אלו ,בו אנחנו מרגישים
שביתנו הוא מבצרנו''.
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תאחלו הרבה בהצלחה לקבוצת
הכדורסל של הפועל חבל אילות
– מודל  .2021/22בימים אלו
ממש ,פותחת הקבוצה את עונת
המשחקים החדשה (פוסט קורונה,
בתקווה) עם ציפיות גבוהות
להמשיך במגמת ההתקדמות
של השנים האחרונות ,ובניסיון
להוכיח כי עתידה עוד לפניה.
העונה הנוכחית מהווה למעשה
נקודת ציון מרגשת עבור האגודה,
שכן בסיומה תחגוג הקבוצה 60
שנים להיווסדה (קבוצת הכדורסל
הראשונה שנרשמה באיגוד
נוסדה ב ,1962-תחילה בקיבוץ
יטבתה ובהמשך כקבוצה מאוחדת
אילות
הקיבוצים
בשיתוף
וגרופית) .אגב ,אנקדוטה נוספת
המתאימה לימינו אנו ,התרחשה
גם כן בשנות ה ,60-כאשר אחד
ממשחקיה של הקבוצה נדחה
בשל ''מגפה'' .מזכיר לכם משהו?
בחזרה למציאות .על פרויקט
הכדורסל המקומי אמון בשנים
האחרונות רנגי גשייט ( ,)47יליד
קיבוץ יטבתה ,אשר מעביר את
חייו כיום בקו ישראל-ארה''ב
(בעל חברה לפיתוח שחקני
כדורסל) .רנגי המשמש כמנהל המקצועי של האגודה ומאמן את
הקבוצה הבוגרת ,מציין בראיון מיוחד עמו את שאיפותיו לקראת
העונה שבפתח ,כשהוא לא מתבייש לכוון אל הצמרת הגבוהה.
''הפועל חבל אילות מתבססת בשנים האחרונות עקב בצד אגודל
ומוכיחה את עצמה כקבוצה לגיטימית בליגה הזו .כמו שגליל
עליון הפכה לחממה עבור הכדורסלנים הצעירים של שנות
ה ,90-כך אנחנו שואפים לעשות בדיוק אותו דבר רק במחוז
הדרומי .יש לנו כאן את כל התנאים להצליח .רובם המכריע של
השחקנים בקבוצה הבוגרת גם מתגוררים בקיבוצים הסמוכים
ועוסקים בעבודת יום ,שהיא חלק מתרומה לקהילה .השילוב
הזה יחד עם אימונים איכותיים ומארג חברתי מצוין הם לטעמי
מתכון מושלם להצלחה''.
מבחינה מקצועית ,עד לאן חבל אילות מסוגלת להגיע העונה?
''בנינו קבוצה אטרקטיבית שמסוגלת לרוץ יפה בפלייאוף העליון.
השאיפה שלנו תהיה להשתפר ולהשיג את הכימיה הקבוצתית

ככל שהעונה תתקדם .לא פחות
חשוב ,נעשה את הכל על מנת
לקדם את השחקנים הצעירים,
מתוך ראיה לטווח הרחוק
כשחקנים עם פוטנציאל להגיע
לרמות הכי גבוהות .מבחינת
החבל זה הרווח שלנו ,שכולל
עבודה בלתי אמצעית עם הדור
הצעיר ומחלקת הנוער''.
אתה מזכיר את הדור הצעיר.
איזו עבודה נעשית במחלקת
הנוער של האגודה?
''פרט לקבוצת הבוגרים ,פתחנו
באגודה העונה לראשונה
קבוצות עם רצף גילים מ12-
ועד  .18סך הכול מדובר ב5-
קבוצות הרשומות בליגות
איגוד הכדורסל ,עם למעלה
מ 50-שחקנים פעילים .חשוב
לצרף אליהן גם את קבוצת
הנשים החובבנית שנפגשת
אחת לשבוע ומשלימה מעטפת
כדורסל שלמה לכל תושבי
החבל''.
בוא נחזור לקבוצה הבוגרת.
ממה אפשר לצפות מהחבורה

סיפור לילדים

גורגונזול וגורגונזולה |
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בטיול הלילה שערכו ילדי כיתה ב' עם המורה ושני מלווים
בחולות סמר ,ראו לפתע עקבות מוזרים מאד ,שלא דמו לשום
דבר אותו ראו לפני כן .ליצור שהשאיר אותן היו שש אצבעות
מכוסות שיער ארוך ,ולפי עומק העקבות אפשר היה לדעת
שגודלו כמו של כלב קטן.
עוד הם בוחנים את העקבות מכל הכיוונים ,זז לפתע החול
ממש בין רגליהם של שניים מן הילדים ,שצווחו וקפצו ממקומם
בבהלה.
"כולם אלי!" צעק המלווה ,והילדים הצטופפו מאחוריו ,תוך
שהם מביטים בסקרנות ובחשש בחול המתנועע .אט אט צץ
מתוך החול יצור משונה מאין כמוהו .אילו לא ראיתי פעם אחד
כזה במו עיני ,לא הייתי מעז לספר לכם .גבו היה מפוספס כשל
זברה וקוצני כשל קיפוד .אוזניו ,שהיו מגולגלות ,התיישרו
בהדרגה ,ועל עיניו הענקיות היה קרום חצי שקוף .פרצופו היה
פחוס כשל בולדוג ,ואפו בלט ממנו ונראה כאילו הודבק מחיה
אחרת .ברגע שהוציא את ראשו ,נשף היצור סילון של חול ,תוך
שהוא מנענע את ראשו בחוזקה .צווארו היה דק להפליא ,וגופו
קטן יחסית לרגליו הארוכות ,שהיו מצוידות בשישה טפרים
חדים.
גם הילדים וגם המבוגרים לא ידעו אם לפחוד או לצחוק,
ולחישות "אימאל'ה" ו"מה זה הדבר הזה?" הוחלפו ביניהם.
לפתע אמר אחד הילדים בשקט" :אוי ,אני חושב שאני יודע מה
זה .זה גורגונזול"
לפני שהספיקו הילדים להגיב ,זז החול מתחת לרגליהם ,הם
התפזרו בבהלה ,ויצור נוסף החל להגיח מתוך החול .לאחר
שנשף את החול מנחיריו ראו הילדים שהוא נמוך יותר ,קוציו
ארוכים יותר וצבעו אחיד וללא פסים.
"וזאת גורגונזולה" הוסיף הילד בלחש" .קראתי עליהם" .הם
גרים במחילות עמוק בתוך האדמה ,ועולים רק כאשר אין להם
ברירה .הם עיוורים ,וחוש הריח שלהם טוב בהרבה משל כל
חיה שאנחנו מכירים.
"אז למה הם כאן?"
כששמעו היצורים את קולם של הילדים ,פנו לכיוונם והחלו
להתקרב בצעד מהיר .הילדים זזו לשני הצדדים וכל אחד מן
היצורים פנה לכיוון אחר ,והגביר את מהירות הליכתו .לפני
שהספיקו להגיב ,היו היצורים בין הילדים ,כשהם משמיעים
קולות חרחור ,נתקלים ברגליהם ומפילים כמה מהם על חול.
נראה היה כי צעקות הילדים המבוהלים בלבלו אותם ,והם
התרוצצו לכל הכיוונים כאחוזי תזזית ,מגבירים את הבהלה.
"שקט" צעק לפתע הילד שהסביר על הגורגונזולים" .שקט ולא
לזוז .הם בכלל לא מבינים מה אנחנו .צריך לנסות להבין למה
בכלל הם כאן".
משהשתרר שקט התייצבו היצורים זה לצד זה ,והחלו חגים
במעגל בכיוונים מנוגדים ,כשהם מרחרחים במרץ.
"הם מחפשים משהו" לחשה אחת הילדות" .מה זה יכול להיות?"

מאת :נדב שרי

"בואו נעזור להם" נשמעו לחישות.
"איך? מה נחפש?
ניצור שורה ארוכה ונלך לאט לאט .מי שיראה משהו יוצא דופן,
יודיע".
המורה ושני ילדים נשארו להשגיח על היצורים והשאר
התקדמו על גבי הדיונה ,וחיפשו עקבות ,גללים או כל סימן לא
מוכר אחר.
כשהגיעו לצד השני של הגבעה נשמעה לפתע קריאה מקצה
השורה" :איזה חמוד!" וכאשר התקבצו ראו יצור בגודל של
חתול ,שפניו פחוסים ועורו מפוספס ונטול קוצים.
" גורגונזול תינוק ,גורגונזול תינוק!" אמרו כולם בהתרגשות.
"צריך להביא אותו להורים שלו .הם חייבים לחזור הביתה
בדיוק מהמקום ממנו יצאו" אמר הילד שקרא עליהם.
מבלי לדבר הרבה ,יצרו הילדים חצי עיגול מסביב ליצור הקטן,
ועקב בצד אגודל כיוונו אותו אל המקום בו נשארו הוריו.
כשהגיעו לשם התייצבו הגורגונזול והגורגונזולה ראש אל
ראש ,חפרו בחול במהירות מדהימה ,דחפו את בנם לבור שנוצר
ירדו מיד אחריו ואחרי פחות מחצי דקה היו כלא היו.
בדממה שהשתררה שאל אחד הילדים" :אם נספר מה שקרה
כאן ,מישהו יאמין לנו?"

