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בגיליון האחרון של קצה המדבר ,הופיע ,כרגיל ,הטור של דובי
גולדמן .שלא כרגיל ,במקום (או בנוסף) לחיוכים רחבים ,גרם הטור גם
ללא מעט הרמות גבה ודי הרבה אי-הבנות
בסופו של דבר ,העורכת היא האחראית על
כל המופיע בעיתון (למעט תוכן המודעות).
לא אחת ,אני מוצאת עצמי לפני טקסט
כלשהו ,תוהה אם הכ ל ראוי לדפוס וב�מ
קרים כאלו מתייעצת .במקרה דנן ,קראתי
את הטור שנשלח אליי ,התגלגלתי מצחוק
והעברתי למעצבת העיתון ,בלי לחשוב
פעמיים.
גם אני ,כמו רבים אחרים ,חושבת שהטור
של דובי גולדמן הוא אחד הדברים הטובים,
אם לא ה ,....ב"קצה המדבר" .גם אני ,כמו
רבים אחרים ,קוראת בהנאה את שנינויותיו
וג ם אני ,כמו רבים אחרים ,מכירה את הס�ג
נון שלו ,את ההומור ואת הציניות.
רוצה לומר  -עם כל הכבוד להיכרות הזו,
אי ההבנה שהסב הטור האחרון בקרב כמה
מן הקוראים ,הוא בעטיי .מתפקיד העורכת
לזהות (בזמן )...מילים וביטויים שעשויים
להיות מובנים של א כהלכה ,ובזאת כש�ל
תי הפעם .מודה .הצחוק ערפל את דעתי.
עמכם הסליחה.

גל נקדימון

כמעט נפרדנו כך

צילום :דוברות כב"ה אילת

באמצע אוגוסט ,התהפכה משאית
על כביש  ,90צפונית ללוטן .המשאית
הובילה בקר שנפגע קשה בתאונה
וכמה כבשים יצאו לשוטט בערבה
"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88805 .
nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :נעמה אלוני ,דובי גולדמן,
יניב גולן ,חנן גינת ,יורם הופמן ,אביגיל
מוריס ,שרי ניצן ,איילת קריספין ,בני
שלמון ,איתי שני
צילום שער :לימור פנקר
 2קצה המדבר | גיליון מס 183 .ספטמבר 2016

במרומי מעבר וֵ ְלבֹונַ ה שבאלפים האלבנים
התחילו להגיע ידיעות מהערבה הרחוקה.
הבנתי שכנראה הגזמתי .ברגע האחרון לפני
עזיבתי את הארץ ,שלחתי לעורכת העיתון
את הטור החודשי שלי ,ניתקתי את הטלפון,
מחקתי את המיילים וברחתי לטיול קצר
בחו"ל .מסתבר שמה שאני חשבתי שכתוב
באירוניה קלה ,נחשב על-ידי אחרים ככתב
אשמה חריף על חנן.
אני מודה שאחרי ארבע או חמש שנים שאני
כותב מעל גבי עיתון זה ,חשבתי שאנשים
כבר יודעים לזהות את סגנון הכתיבה שלי,
זה הסרקסטי – אירוני ,ע ל גבול הציני ,ו�ב
עיקר מטופש .מסתבר שלא .יש מי שעדיין
חושב שאני כותב ברצינות .אני מניח שאני
צריך לראות בזה מחמאה.
בכל מקרה – בואו נבהיר את העובדות :אני
ממש לא חושב שחנן אינו מתאים להיות
ראש מועצה .אני חושב שמבי ן  4,000הת�ו
שבים בחבל אילות חנן הוא המועמד הטוב
ביותר שניתן למצוא ,ואני שמח שהסכים
להיכנס מתחת לאלונקה .זאת ועוד – אני
חושב שחנן היה מורה מעולה – אולי הטוב
שהיה לי .היכולת של ו להפוך נושא מש�ע
מם כמו גיאולוגיה או גיאוגרפיה לדבר חי
ונושם ,רחוקה מלהיות מובנת מאליה.
הבדיחות הלא מצחיקות על עבודת המחמ
קר של חנן הן כמובן הדבר המטופש ביותר

ח'
שיכולתי לכתוב .מי ששמע פעם את חנן
מרצה על נושאי עבודתו ,לא יכול להישאר
אדיש לאדם ולא להתרשם מעבודתו .כך
גם יכולתו להקים מאפס את מו"פ המדע
בערבה הדרומית; ניסיון והצלחה מרשימים
אותם הוא מביא איתו לתפקידו החדש .הבמ
דיחה על מחקרו בנושאי גשם היתה בדיחה
על גשם – לא על חנן....
גם אם פה ושם היה יסוד אמיתי כזה או אחר
לדברים ,הרי שהוא היה קלוש .כמובן שכל
מה שכתבתי היה פרי דמיוני הקודח (כמו כל
מה שכתבתי עד כה בעיתון זה) .כך גם ,דרך
אגב ,הוידוי שלי על כך שהצבעתי שלוש
פעמים ,עבירה שדינה שנתיים מאסר ,הוא
מופרך .הצבעתי פעם אחת ,לחנן.
האמת שהתכוונתי לתלות את הנעליים
וללכת לעשות לביתי .אז חשבתי  .תח�י
נותיה העזות של עורכת העיתון בתוספת
שלל הבטחות לתוספת שכר  ,קרן השת�ל
מות ,ביטוח מנהלים וכרטיס מנוי להפועל
חבל אילות השאירו אותי בינתיים בסגל
הכותבים .נקווה לטוב.
רגע לפני סיום ,מתוך תחושה שאולי לא
הובנתי עד הסוף גם במקרים אחרים ,אני
חש צורך להעמיד כמה דברים על דיוקם
– אני לא אוהב את ביבי ואת גלעד ארדן,
אני חושב שאופיר אקוניס הו א סכנה ל�ד
מוקרטיה ולא – אני ממש לא מסכים עם
סמוטריץ .הוא גזען חשוך .למעט אלה ,אם
יש מי שנפגע מדברים שכתבתי – סליחה!

דובי גולדמן

מכתבים

באר  -אורה נדבך חשוב בחבל אילות
מענה לדובי הלמן " -הפרדת רשויות" ,מכתבו מהגיליון הקודם של
קצה המדבר.
ראשית ,יש לתןקן מספר טעויות במשפטיו מלאי הביטחון אבל לש�מ
חתנו ,הלא נכונים ,של דובי.
משרד הפנים לא החליט מעולם שיש למזג את רשויות אילת וחבל
אילות  -לא לפני עשר שנים ולא בכל מועד אחר .אכן ,נזרקו לחלל
האוויר והנייר כ 70-אפשרויות מיזוג שונות בכל רחבי המדינה על
ידי משרד הפנים ,כבלון ניסוי וכספין פוליטי ותקשורתי .לא יותר.
ועוד טעות במאמרו של דובי  -העיר אילת אינה עיר קטנת שטח כמו
שכתב :זוהי העיר עם המ"ר הגדול במדינה לתושב .הידעתם שכל
צידו המעריבי של כביש הערבה מקבוץ אילות צפונה ועד אזור עבר�ו
נה ,הינו שטח שיפוט העיר ,ריק מתכנון או אכלוס בשלב זה ומהווה
עתודת שטח כמעט אינסופית לפיתוח העיר?
וגם ...העיר אילת ,אחת הערים העשירות במדינת ישראל בהכנסות
לתושב .היא אינה רעבה לתקציבים (כדבריו של דובי) ,לפחות לא
מעבר לעובדה שכל עיר ורשות תמיד רוצות יותר ,כהגדרה .איך
אמר שר הפנים הקודם? "העיר אילת צריכה לשלם דיווידנד לכל
תושב מהכנסותיה הרבות בעיקר מארנונת המלונות והנמלים השונים
(צבאי ,אזרחי ,קצא"א)".
דווקא משום השטחים הגדולים שמחזיקה המועצה ,פריסת השירותים
שנותנת ליישוביה הקטנים והמרוחקים זה מזה  -אין לאילת שום רצון
להתמודד עם אתגר קשה זה אם לא יכריחו אותה .גם משרד הפנים,
לשמחתנו ,על דורותיו ושריו השונים מהמפלגות השונות ,הבין עניין זה.
אבל כדי לסקפק שירותים בסיסיים כגון בריאות ,חינוך על גווניו הש�ו
נים ,רווחה ,תברואה וסביבה ,כמו גם להחזיק את הגבול הארוך ,את
שטחי השמורה הרבים ,לאפשר אופציות של תעסוקה ,אתגר ועניין,
למלא כיתות וחוגי שעות הפנאי  -על מנת לעשות כל זאת יש צורך
באנשים נוספים שיאכלסו חבל ארץ גדול ומרוחק זה.
נכון שקיבוץ יטבהתה ,ביתו המצליח והגאה של דובי ,גדל בקצב מ�ר
שים ,אבל אין זה המצב בשאר קיבוצי האזור .הגידול האיטי יחסית,
מאיים במיהדה מסוימת על ההרכב הדמוגרפי של האזור( .מתרבים ה�מ
תבגרים ,בלי כניסה מספקת של צעירים כחברים ותושבים קבועים).
ולכן האזור ,בחשיבה נכונה ואחרי בדיקות ושיקולים רבים ,החליט
להקים את הישוב הקהילתי בבאר-אורה .פעמיים הצביעה מליאת
המועצה בחיוב על החלטה אסטרטגית ונכונה זו  -בפעם הראשונה
בתקופתו של בילו מישורי כראש המועצה (לפיני כ  20שנה)  ,ובתק�ו
פתי שלי ,רגע לפני היציאה למכרזי הפיתוח וההקמה (לפני כ 11-12
שנים) .פעמיים וברוב כמעט מוחלט ,הכולל את קולותיהם של נציגי
קבוץ יטבתה ,קיבוצו של דובי  -הצביעה המועצה בעד.
ישוב קהילתי ,שמניעי תושבים לעבור ולגור בו הם מגוונים ,תושביו
אוהבים את הימצאותם במדבר בכלל ובערבה בפרט .תושבויו מאמ�י
נים בחינוך (רוב התושבים הגיעו בגלל איכות החינוך ואיכות הסביבה
שבמועצה) .תושבים ש  -בסקר שנערך נמצא כי  -רוצים ומעדיפים
את יום העבודה בשבוע בבית הספר (ולאו דווקא עם תמורה כספית
כמו שקורה בחלק מקיבוצינו) ,תושבים שהקירבה לגבול אינה מפחימ
דה אותם ומאמינים ,כמונו ,בנוכחות לאורך הגבולות .תושבים שעזבו
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ערים ושכונות עירוניות ,כדי לחיות כקהילה ,לעשות דברים ביחד,
באחריות .בדיוק כפי שאנו מאמינים.
כן ,יש עוד מה ללמוד .יש מה לעשות כדי לגרום לינוקא באר-אורה
להתפתח ולהיות קהילה מגובשת ופעילה עוד יותר ,אבל גם אותנו לא
לימדו ביום אחד מה זו קהילה.
"הריבונות הלאומית עומדת על שתי רגליים" (כותב דובי)" .העירומ
נית והכפרית" .והנה בא הישוב באר-אורה ועומד כמעט בדיוק על
שתי הרגליים גם יחד .גם ישוב גדל ומתפתח ,גם דרמה אמיתית של
פתוח קהילה אנושית  /חברתית (ע"פ דובי  -רלגל שמיועדת ל�ע
רים בלבד) וגם (ברגל שמיועדת לכפר)  -מימוש ריבונות על שטח,
קרקע ,פיתוח חיים מודרניים ,גם אם מרוחקים.
ההבדל היחיידי הוא נושא החקלאות ותפיסת קרקע על ידי ובשם ה�ח
קלאות .אז מה?! אני מסכים עם דובי לגמרי ,שתפיסת קרקע ועשיית
חקלאות היא גם דרך נכונה ,גם ערכית ,גם אמינה וגם חשובה לאורך
הזמן ,גם בימינו אלה .אבל הנה באות עוד כהמה מאות משפחות ,וע�ו
זרות לנו בפריסה ובתפיסה של שטחי הקרקע האדירים הללו .הרי
העובדה הינה ,שמספר תושבי החבל החקלאיים שלנו ,הולך ויורד
מדי שנה (משימה שאותה צריכים לשפר במהירות).
הישוב בראר-אורה שונה מאד משכונה בעיר  -לא רק במיקום ,ב�ר
צון להיות קהילה ,במדבר ,ברצון לקבל שירותים כמו שכולנו רוצים
לקבל .אלה תושבים שרצו להתרחק ממפלגות ופוליטיקה עירונית
שאינה קשורה להתנהלות הישוב.
חלקם של תושבי באר אורה הם תושבי אילת .חלקם (ואפילו לא קטן)
של התושבים הם יוצאי קיבוצינו (חברים ותושבים) ,חלקם שהגימ
עו לישוב מהצפון  -אבל כולם חיים בקהילה כחלק מישוב קהילתי,
אותנטי ואמיתי.
עד כמה שישמע לדובי מוזר ,אני מאמין שהקמת הישוב באר אורה,
עשתה ועושה טוב לשני הצדדים .אותנו כקיבוצים (שיתופיםים ומת�ח
דשים)  ,הישוב ממש הציל  -מהסטגנציה ומחוסר הגידול ,מהקיבעון
המחשבתי והאנושי שחלקו (רק חלקו) מיושן ולא מתאים להתיישבות
בארץ ישראל של דור אחר ,משימות אחרות ,אתגרי צעירים אחרים
וכן הלאה .תושבי באר אורה הרוויחו בהצטרפותם לחבל  -סביבה,
מקום ,ערכים ,חינוך איכויתי והגדילו עם המעבר את המשפחה המ�ו
רחבת הקהילתית (בישוב ובמועצה) שלה הם היום משתייכים ,וביחד
ניישב את הארץ בכלל ואת הערבה בפרט.
ולך ,צדוק לוי פירסק ,שקראתי את דבריך בעיתון ערב ערב (כתגובה
למאמרו של דובי הלמן) ,כמו גם שמעתי את דבריך בשיחה בקטורה
שלפני הבחירות  -שתי עצות קטנות:
תנסה להחליף דברים איתנו תושבי האזור ,במגרשנו אנו ,העיתון
האזורי או בנוכחתות בישיבות ,אירועים ומפגשים ולא במגרש הע�י
תונות האילתית .הם מחפשים כותרות וסכסוכים; אנחנו מחפשים
עשייה .תעזור לגשר על מחלוקות ולא למנף אותן.
ו ...תנסה להיות מעורב בשיטת ה .BOTTOM - UP-תהיה מעורב
בישוב .בועדות ,בהנהלה .תלמד ,תחווה ,תתמודד ,תבין ורק אחר כך
תמשיך הלאה.

אודי גת

החבל ברשת
אתר האינטרנט האזורי
מתעדכן מדי יום
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פתיחת הקורסים 1.11.2016 :סיום השנה 1.7.2017
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סמר-ארט

ש ל נו:

קורסים לנוער (מכתה ט') ולמבוגרים ,בהדרכת דגנית שפיר

om

קורס  >> 1תלמידים מתחילים
 12שעות חודשיות ,ימי ראשון.17:00-20:00 :
 ₪ 300לחודש ,לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
קורס  >> 2תלמידים ממשיכים (שנה שניה)
 12שעות חודשיות ,ימי ראשון.17:30-20:30 :
 ₪ 300לחודש ,לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
קורס  >> 3תלמידים שנה שלישית ואילך
 12שעות חודשיות ,ימי שני.17:30-20:30 :
 ₪ 300לחודש ,לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
קורס  >> 4תלמידים בעלי ידע וניסיון
המסוגלים לפתח וליישם רעיונות אישיים
 9שעות חודשיות ,ימי שלישי.17:00-20:00 :
 ₪ 250לחודש ,לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
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קורס למבוגרים ,בהדרכת רעות (עותה) פטינקין
קורס  >> 5תלמידים בעלי ידע ונסיון
 6.5שעות חודשיות ,ימי שישי ,9:00-15:30 :פעם בחודש.
 ₪ 350לחודש ,לא כולל מע"מ ,לא כולל חומרים.

קורסים לילדים בהדרכת מנואול מישו

0 5 2- 8 4

קורס  >> 6ילדים בכיתות א'-ג' (כולל)
 6שעות חודשיות ,ימי שני.15:30-17:00 :
 ,₪ 200לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
קורס  >> 7ילדים בכיתות ד'-ה'
 8שעות חודשיות ,ימי חמישי.15:30-17:30 :
 ,₪ 200לא כולל מע"מ ,כולל חומרים.
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רק "פו" אחד לא הזיז אותו
בשלהי יולי ,נפטר אבי רן ,הידוע יותר כ-פופו ,שהיה דמות מרכזית בחיי קיבוץ אילות והאזור בכלל.
מתוך הספדים המרגשים אפשר ללמוד קצת על האדם ,תרומתו לאזור והכאב שהשאיר אחריו
הספדו של חזי פיסטול:
פופו היקר,
לפני  47שנים ,ב  ,20.7.69כשהאסטרונאוט ניל ארמסטרונג התרגש
על הירח" :צעד קטן לאדם צעד גדול לאנושות" ,גם כאן על פני
כדה"א אירע רגע היסטורי – הכרזת גרעין עילום לאילות .היה זה
צעד קטן לאילות וצעד גדול לגרעין עילום.
כאן נפגשנו לראשונה ,פופו ,חניכי מחנות העולים ,מסיימי י״א מכל
קצווי הארץ .מיד התגלית כמנהיג משכמו ומעלה ,תרתי משמע.
הכרתיך כאבי משה רדלמן ,אבל כול ם כינו אותך "פופו" ,ולמי ש�ע
דיין לא יודע ,כינוי זה ניתן לך ,כי 'פו' אחד לא הספיק להזיז אותך.
התאהבנו כולנ ו במקום המשוגע והמדהים הזה שבקצה המדבר ,ט�י
פסנו יחד על עצי דקל גבוהים ,התהפכנו עם האפרונים ,שטנו יחד
בימת ברדאוויל וקשרנו את עתידנו עם אילות היפה.
אתה פופו ,השקעת בקשר הז ה מעל ומעבר  -כדקלאי ,כמדריך ג�ר
עינים וכמזכיר קיבוץ במשך שתי קדנציות .כל תפקיד מלאת על
הצד הטוב ביותר ,באכפתיות רבה ,כשטובת האדם והקהילה הינם נר
לרגליך .תפקידך האחרון היה מנהל פנימיית נעל"ה .כרגיל ,השקעת
את כל כולך והתוצאות נראו היטב במסיבת הסיום של הקבוצה.
בכך ,פופו ,סגרת מעגל ,שכן לפני כעשרים שנה ,כמזכיר קיבוץ,
עזרת להביא קבוצת נעל"ה  -הקבוצה הראשונה באילות ,ומאז
נשמרת המסורת הציונית המבורכת הזו ,הרבה בזכות העידוד שלך.
ובתחום הגרעיני  -בשנים האחרונות פעלת לחידוש הקשר עם חברי
הגרעין .כאן באילות נשארנו רק שלושה  -אמנון ,אתה ואני .ערכנו
שני מפגשים מרגשים ביותר ,ולצערנו ,המפגש השלישי לא התקיים.
כשתגיע למנוחה שם למעלה תתחיל לארגן את מפגש הגרעין הגדול
בשנת  – 2052מבטיח שכולנו נגיע.

אומרים שמי שהולך מהר ,סימן שאלוהים אוהב
אותו .בוודאי שאלוהים אוהב אותך – אבל מה
אתנו פה ,עם כולנו! המשפחה החמה שלך ,קהילת
אילות והאזור ,החברים שלך  -גם אנחנו מאד
אוהבים אותך
ככל בני מזל קשת אהבת לטייל ,וכמו בכל תחום  -למדת על הארץ
והשקעת את נשמתך בטיולים (לדוגמה בשביל ישראל) .כקשת גזעי
התאהבת בקשתית המקסימה – גינת  ,שאיתה הקמת משפחה לתפ�א
רת  ,שתמכה בך בשבועות האחרונים בדרך מעוררת הערצה.
לאונרדו דה וינצ'י אמר שמי שחי חיים מלאים – המוות שלו קל
יותר .אתה וגינת ידעתם לחיות חיים עשירים ,מלאי עניין ואהבה,
ואף הנחלתם זאת לילדיכם .אולי בכך תמצאו מעט נחמה.
פופו ,חבר יקר שלי ,אני עומד פה עם חולצה ירוקה לכבודך .אגב,
רוני לוי פוטר היום .דמיינתי שנזדק ן יחד בירוק ובצהוב ,נצפה ו�נ
תווכח במשחקים תוך כדי פיצוח גרעינים ...אבל המחלה הארורה
חטפה אותך מאתנו ,לקחה אותך במהירות כאילו ידעה כמה אתה
חזק ,עקשן ,כמה אתה אוהב את החיים.
אומרים שמי שהולך מהר ,סימן שאלוהים אוהב אותו .בוודאי שאמ
לוהים אוהב אותך – אבל מה אתנו פה ,עם כולנו! המשפחה החמה
שלך ,קהילת אילות והאזור ,החברים שלך  -גם אנחנו מאד אוהבים
אותך.
נוח לך חבר יקר ,אנחנו נשתדל להיות ראויים למורשתך החברתית.
חבר ,אתה כבר חסר!

הספדו של חנן גינת:
פופו  -אבי ,במהלך כל הדרך הארוכה והמגוונת שעברת בחייך -
היית חלוץ ,מורה דרך ומנהיג.
בעשרים השנים האחרונות זכינו להיות שותפים במעגלים רבים:
הילדים שלך ושל גינת  -אבישג ,אלה ,אליאב ודקל  -למדו עם
ילדיי .בימי הורים בבית הספר ,כשזכיתי להיות מורה של ילדיכם,
המפגש איתך היה תמיד חיובי ומפרגן .התלבטנו בצוותא והתייעצנו
זה עם זה לגבי הדרך השיתופית בקיבוצים שלנו ,אילות וסמר .היינו
שותפים בליווי אישי של חברים חדשים באילות ובסיוע לעמיתינו
בישובים השכנים .ליווינו את  150הצועדים בפרויקט האזורי של
הליכה לאורך "שביל ישראל" (לזכרו של אלעד דן) .קיימנו קשר
מתמשך בסדנת האופנה של גינת ב"מעלה שחרות" .לקחנו חלק
בטיולים השנתיים של בית הספר ,כולל המסע שנערך השנה בנגב.
לא היה לך קל ,אך כדרכך התמדת ,תמכת ונתת דוגמה אישית.
עסקנו בשאלות מעניינות שהעלית בתחומי דעת רבים  -במיוחד
גיאולוגיה ,ובעיקר בשנים האחרונות ,כשלמדת בעניין ובהנאה
בקורס מורי דרך.
במקביל לכ ל אלה ,הובלת מהלכים חשובים עם תלמידי נעל"ה ש�נ
קלטו באילות.
קיוויתי שנזכה לעבוד בצוותא במועצה .קיוויתי מאוד להיעזר בימ
כולתך כחבר מליאה ותיק ומנוסה.
לאורך כל הדרך אהבת אתגרים .היית בעל דעה ברורה ומנומקת
היטב  -ומאידך גיסא רגוע ,נינוח וקשוב לזולת  .תמיד מאזין ו�מ
שפיע רבות על הסובבים אותך .למדתי ממך כיצד לפעול מתוך
נחישות ואמונה ,בראייה לטווח הקצר והארוך.
זכינו לראותך כאיש משפחה תומך ואוהב .חבר קיבוץ נאמן ומסור,
שמאמין בשיתוף כדרך חיים; כאיש חינוך שהכיר וליווה כל אחד
מחניכיו באופן אישי; וכתושב הערבה שבחר להקים את ביתו בקצה
הדרומי של מדינת ישראל.
התמודדת עם המחלה הנוראית באומץ ובגבורה ,עד שכלו כוחותיך.
אבד לנו איש ישר ויקר  -במשפחה ,בקיבוץ אילות ,במערכת החינוך
ובחבל אילות .יהי זכרך ברוך.
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מהמתרחש בחבל 2 -

בLOVE-

היוטבתי הויקינגי

הקופידון סער לאו (צילומים :אופק עוגן)

הויקינג דובי גולדמן

כמה מאות מוזמנים התאספו בכדי להתלהב ,להתנשק ,לחגוג ,להתחבק ,לפלרטט ,לאהוב ,לשיר ולצחוק בערב שירי אהבה שמח במיוחד
שהופק (כמעט) כולו על טהרת יצירה מקומית' .יחדווקא' כבר בת תשע ,וגם הפעם היתה חגיגה גדולה בערב ט״ו באב בבריכה ביטבתה.
את החלק האומנותי של החגיגה פתחו שלושה קופידונים צעירים ,וסקסיים לצידה של אפרודיטה אחת מקסימה .לאחר מכן ,בזה אחר זה,
הופיעו חברי ותושבי יטבתה בשירי אהבה שנבחרו בקפידה לרגל האירוע .קטעים משירי אהבה שהוקראו על ידי הורים וילדים ,קטעי קישור
עם רמיזות של הומור עצמי ודייג ויקינגי אחד רגיש במיוחד (אשר שמו שמור במערכת) חברו יחד לערב מוזיקאלי קהילתי זורם ומחמם
את הלב .בבסיסו של האירוע ,כחלק מהמוטו של צוות יחדווקא ,הרצון לערב ולשלב כמה שיותר אנשים בעשייה תרבותית ,בנגינה ,שירה,
כתיבה ומשחק ,לחדש ולהפתיע כל פעם מחדש .החגיגה הסתיימה ,הקהל התפזר וזה הזמן להתחיל לתכנן את יחדווקא  ,10אשר ישתלב
בחגיגות ה 60-ליטבתה.

נעמה אלוני

שירת זוגות
לא ,זו עדיין לא מסורת ,אלא אם ניתן לכנות אירוע חד-פעמי שנולד ממוחן היצירתי של שתי זמרות מקטורה  -רונית דבאווי ועמית בן-ציו.
אחת חברה ותיקה וידועה באזור ,שאין צורך להרחיב עליה את הדיבור ,והשנייה בת קיבוץ נווה חריף ,תושבת קטורה בשנים האחרונות ,גם
היא כבר ידועה באזור בכל הקשור לשירה.
הן חיפשו משהו שונה ,משהו מתוק ודביק ,שישרה כאן אווירת חג האהבה כהלכתו ,והרעיון שעלה אצלן היה לקיים ערב שירת זוגות ,כשעל
בני הזוג למצוא ולבצע שיר אחד שקשור לאירוע או חוויה של אחד מהם ,או שניהם.
בקטורה לא קשה למצוא אנשים שאוהבים לשיר בפומבי ,אך אצל חלק מהם בן/ת הזוג נמנה על זמרי המקלחת ,במקרה הטוב .זה לא הרתיע
את שתי הדיוות .בעזר ת שכנוע ,פיתויים ולחץ פיזי מתון הן הקימו נבחרת זוגות בעלת פוטנציאל גבוה ,ופתחו מחנה אימונים ותמיכה ב�ז
מרים החובבים .הערב עצמו התקיים ליד הבריכה ,כשמוגשים בו פירות ובירה מתוצרת מקומית ,והזוגות ,חלקם מפתיעים ,אכן עלו לבימה,
וללא היסוס וכמעט ללא זיופים ,הפגינו כשרון בזמר ובאהבה – והכול דביק כמו שצריך ,כשהקהל מלווה ותומך במחיאות כפיים סוערות.
האם זו תחילתה של מסורת מקומית ,או אופנה ויראלית – רק הזמן יגיד.

יורם הופמן
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מהמתרחש בחבל
צלילים מהפונדק
חלום ישן של מנהלי פונדק נאות-סמדר לדורותיהם ,התעורר לחיים
בקיץ ,ביוזמתה של המנהלת הנוכחית  -וכך ,יכלו תושבי האזור
ליהנות מהופעות מוזיקליות ביולי-אוגוסט.
אני הגעתי להופעה של "פרויקט שוש" ,שהתקיימה בסוף יולי והגישה
מוזיקה מאד חדשנית ,ומקורית ,שיכולה להיות מוגדרת כרוק ,אבל
חברי הלהקה בחרו שלא להגדיר את הסגנון שלהם ,או להתחייב לו.
"פרויקט שוש" ,נולדה במהלך התקופה בה נפגשו ושהו חבריה
בנאות-סמדר .חמישה חבר'ה מוכשרים וצעירים (בשנות העשרים
לחייהם)  -שחר וטל באו לעבודה מועדפת במטע התמרים ,שגב ובר
כבר נמצאים תקופה בקיבוץ במסגרות שונות וגם שקד לדרמן בת
המקום; עם גיטרה ,תופים ,סקסופון ושירה מיוחדת ,הם הנעימו לקהל
את השהייה בחצר האחורית הגדולה של הפונדק ,שלבשה אור ,צבע
וצורה של אמפי בזעיר אנפין.
במועדים אחרים במהלך יולי-אוגוסט ,הופיעו בפונדק כרמלה ו"להקת
אחותנו הקטנה" .כרמלה ,ממקימי נאות-סמדר וזמרת ברנות ,בחרה
כמה מהשירים שכתבה והלחינה במהלך השנים ויחד עם בן-זוגה רוני,
העלתה הופעה שכללה גם סיפורים אישיים לצד השירים וזכתה לשמ
בחים רבים מאנשי הקיבוץ שגדשו את המקום וגם מהאורחים שהגיעו
מרחבי חבל-אילות.

גל נקדימון

הזאב מאליפז
סיפורו המפורסם של פטר והזאב שלכד בעזרת חבריו  -בעלי החיים,
זכה לאין ספור עיבודים ,בליווי המקסים של היצירה הקלאסית של
סרגיי פרוקופייב ,אבל ספק אם אחד מהם הצליח להציג זאב משכנע
כמו זה של חיים צדוקס ,שגילם בהצלחה רבה את הדמות וכמעט שגנב
את ההצגה לרקדנים שחוללו על הבמה באולם האזורי.
חזרות רבות ושילוב של טקסט ,מוזיקה ,משחק ומחול ,הניבו הצגה
מקסימה להורים וילדים ,על טהרת ההפקה המקומית .בשיתוף הרמ
קדניות של חוג הבלט של נורית שני שגם הפיקה ,שחקנים מיישובי
האזור ובבימויה של מירב לובל ועזרתה האדיבה של איילת קריספין
והתפאורה של פיטר יאנג  -הצדיקה ההצגה את הציפיות של הקהל
וגרפה מחמאות.

גל נקדימון

חוויה מטאורית
גם זו מסורת  -המטאורים יודעים שאם הם רוצים לקבל
תשומת לב ,כדאי להם להמטיר את עצמם אי-שם
בחופש הגדול ואם אפשר  -אז שתהיה תצפית טובה
מהמדבר.
ושוב התאספו אלפי אנשים סביב האגם שבתמנע
לפעילות מגוונת שהחלה עוד לפני רדת החשיכה -
הרצאות ,סדנאות ,יצירה לילדים ,צפייה בטלסקופים
מסוגים שונים בסיוע והדרכה של אנשי "הדובה
הגדולה" בכוכבים כמו צדק ,שבתאי ,הירח ומאדים
והכל מהווה הקדמה למופע המרכזי של היקום  -מטר
המטאורים.
למרות שמדובר באירוע שמתקיים כבר כמה שנים
במתכונת די דומה ,עדיין ,כל נקודת אור שחוצה את
השמים במהירות ,מוציאה "וואוו" קולקטיבי המהדהד
במדבר החשוך .כנראה שיש חוויות שנשארות חד-
פעמיות ,גם כשהן חוזרות על עצמן.
ניפגש בקיץ הבא.

גל נקדימון
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דור הולך ולא בא

 /יורם הופמן

אחד הנושאים החשובים ביותר ,בהם עוסקים בקיבוצי חבל אילות ,הוא קליטת בנות ובני משק ביישובים,
או יותר נכון  -איך מחזירים לכאן את הדור הבא? יורם הופמן ,מוותיקי קטורה ,הביא את הנושא ל"קצה
המדבר" ופתח במחקר מקיף ,שמטרתו להבין מה המגמה כרגע ,ביישובים הרלוונטיים ,מה אומרים
התקנונים ומה צופן העתיד?
מטבע הדברים ,בחינת המצב בקיבוצי החבל בנושא הדו ר הבא ,ר�ל
וונטית רק לקיבוצים וותיקים יחסית ,בהם גיל בני המשק הגיע ל
  25והם בוחנים את המשך דרכם  -בגפם ,או עם בני/בנות זוג.ככל שיישובי החבל מתבגרים ,יותר עוסקים בסוגיית השבת הילדים
הביתה ,ועל אף ההבדלים המהותיים גם בין יישובים השוכנים כולם
תחת המושג "קיבוץ שיתופי" ,סביר שיש מה ללמוד מהשכנים.
היישוב הראשון בו נבדקות השאלות החשובות ולעתים הקשות ,על
ידי "קצה המדבר"  -הוא קטורה.
קיבוץ קטורה הוקם בשנת  1973על ידי קבוצה של יהודים אמריקנים,
בוגרי תנועת "יהוד ה הצעיר" ,נערים ונערות בשנות העשרים המ�ו
קדמות לחייהם הצעירים .היה להם חזון נהדר ונשגב ,אבל בהיותם
בעיקר רווקים או זוגות צעירים ללא ילדים ,ודיה לצרה בשעתה,
החזון הזה לא בדיוק כלל את הדורות הבאים .עברו שנים והבנים
הראשונים הגיעו לסוף תקופת הלימודים ועמדו לצאת לצבא.
עכשיו ,תבינו משהו על קטורה :זהו קיבוץ של וועדות ותקנונים
ומזכיר\ה פעיל ומוביל ,ואספה מידי חודש .זה אולי נשמע קצת
מרובע ,אבל לטווח הארוך זה עובד ומונע אנרכיה ומאפשר לטפל
בעצי הבאובב כשהם עדיין קטנים( (נדרשה שנה של חוגי בית ואס�י
פות על מנת להעביר את הילדים לשינה בבית ההורים ,והיינו בין
האחרונים בתנועה) .כשראינו שאי אפשר לעצור את הזמן ,וצריך
לתת את הדעת על הילדים הבוגרים ,הקמנו "ועדת דור צעיר" ,וזו
ישבה וכתבה תקנון שכיסה את שלוש התקופות מסיום הלימודים עד
הגיוס (שלב א') ,הצבא ושנת שירות (שלב ב') וכל היתר עד שמונה
שנים מהשחרור או יותר מזה (שלב ג').
התקנון המפורט עבר באסיפה .כמובן שתקנון הוא קו מנחה ,גמיש
ונתון לפירושים שונים ,לשינויים וליוצאי דופן .הוא אף פעם לא
חרוט באבן ,במיוחד כשהדברים נוגעים לילדים ,בבת עינינו .בכל
אופן ,התקנון עזר לנו ולבנים והגדיר היטב את החובות והזכויות
בתקופות השונות ,וחברי הוועדה דאגו לשמירת הקשר עם הבנים
בקיבוץ ,במדינה ובעולם הגדול .כמעט הכול התנהל על מי מנוחות,
ועם הרבה אהבה הדדית ,אבל העובדה היא ,שהילדים שסיימו את
הלימודים הגבוהים לא חזרו הביתה.
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אישית ,אנ י חייב להודות שיחסי לעניין החזרה הביתה וכניסה ל�מ
סלול קליטה של הבנים הוא אמביוולנטי ,ונראה לי שאני לא לבד -
מצד אחד אני מושקע בקטורה ,אני חושב שהקמנו פה משהו מופלא
ויוצא דופן ,ואני רוצה שהבנים שלי ימשיכו את המפעל ,וכמובן יש
גם את עניין הנכדים .מצד שני ,אני רוצה לראות את ילדיי חיים
במקום שיעשה אותם מאושרים ,בלי להתחשב בי וברצונותיי .אלה
החיים שלהם אחרי הכול .כך או כך ,אנחנו מנסי ם במעשינו ובהח�ל
טותינו לגרום לכך שהקיבוץ שלנו יהיה אטרקטיבי לצעירים בכלל,
ואם הבנים לא יבואו – שיבואו צעירים אחרים .בשנים האחרונות,
לפחו ת לכאורה ,הדבר נעשה בהצלחה לא קטנה – לעמוד על ה�ר
גליים כלכלית תוך בניית ענפים מעניינים ועידוד יזמות ,ובמקביל
להקים חברה צעירה ,מגובשת ומגוונת ,מתוך תקווה שכך גם נמשוך
את הבנים.

כמעט הכול התנהל על מי מנוחות ,ועם הרבה
אהבה הדדית ,אבל העובדה היא שהילדים שסיימו
את הלימודים הגבוהים לא חזרו הביתה
הב ן הבכור של קטורה ,שמלאו לו ארבעים השנה ,חזר הביתה ל�ק
טורה עם אשתו וילדיו ולא מזמן התקבלו לחברות בקיבוץ.
האם זו סנונית המבשרת את האביב?
הסטטיסטיקה אומרת לא באלף רבתי ,כפי שתיווכחו כשתראו את
הטבלה הרצ"ב:
מה קורה הפה? מה עשינו לא בסדר? איך זה שלמרות המספרים ש�ו
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ררת בקיבוץ מין אופטימיות בנוגע לבנים? איך לפרש את הנתונים
האלה? מה עושים איתם? איך משנים את המגמה הזו?
לטובתנו ניתן להיארמר שכבר נערכנו למתקפת נגד ואנחנו בע�י
צומה של מערכה על נפשות הבנים והבנות שלנו .מה שלא בידינו
– המרחק מהמרכז ומתרבות מדינת תל אביב ,למשל ,ניתן להקל על
ידי רכישת יותר כלי רכב על ידי הקיבוץ – ואת זה אנחנו מנסים
לעשות .מסללול מגוון וליברלי ככל שאפשר לשלב ג' (השלב ש�מ
תחיל עם השחרור מהצבא או משרות לאומי ונמשך לנצח) ניסחנו
וכתבנו (ראו נספח) .במיטב כוחותינו בחרנו לעמוד בראש ובגוף של
ועדת דור צעיר ,ואת ועדת קליטה חיזקנו על ידי הקצאת חצי משרה
לטובת תגבור קליטת בני משק וצעירים אחרים (בני ובנות גרעימ
נים בעיקר) על ידי פגישות עימם גם בצפון הקרוב והרחוק .בימים
אלה הציבור לוקח חלק בחוגי דיון על קליטת הבנים – איך ,מתי
ומה המחיר ,בעיקר החברתי ,שאנו מוכנים לשלם להשגת המטרה,
ובנוסף צריך להחליט מי נחשב לבן משק בכלל ,ומה היחס לבני

ובנות זוג...
אז ככה :זה לא שהם לא אוהבים את הקיבוץ ואת חיי הקיבוץ (רובם
מאד אוהבים אותו ,על כל חסרונותיו) ,זה לא שלא רוצים להיות ליד
ההורים (אני מניח ,על סמך היכרות ,שרובם ישמחו לגדל את ילדיהם
ליד ההורים) .במשאל שערכתי ביניהם ,גם כאלה שהייתי משוכנע
שיגידו "אין סיכוי שאהיה כאן בעוד עשר שנים"  -לא פסלו את
האפשרות שיקימו את ביתם בקטורה ,עם שינויים מינוריים בלבד,
ואלה דווקא הצעירים מבין בוגרי הצבא .הבנים היותר מבוגרים,
במיוחד אלה שכבר סיימו את השלב הלרוואלי ,נישאו והתיישבו,
אבל לא בקיבוץ .בשביל שהם יעברו לקטורה צריך כנראה הרבה
יותר מזה – במיוחד בתחום העבודה ודעתם של בן/בת הזוג.
פניתי לרונית דבאווי ,רכזת ועדת דור צעיר בקטורה ,ושאלתי אותה
 -מה נשמע?

קהילה בתוך קהילה
רונית ,על איזה מצע התמודדת לתפקיד החשוב הזה?
"האג'נדה שלי לבני ובנות הקיבוץ היא' :קטורה היא הבית שלכם'.
לא משנה איפה אתם נמצאים ברגע מסוים או ביני כמה אתם – קט�ו
רה תהיה הבית שלכם .רציתי לתת להם את האפשרות להרגיש כאן
רצויים תמיד .כשנכנסתי לתפקיד ,המדיניות הייתה שלא להקל על
בני משק סתם לשרוץ בקיבוץ אם הם לא במסגרת שאינה מוגדרת
בתקנון בנים ,ובנוסף ,היו הרבה אי-בהירויות לגבי שאלות כגון :מי
יכול לעבוד פה כשכיר ומי אלא ,מי יכול להיות תושב ומי לא וכד�ו
מה .לאט לאט הכנסנו יותר סדר ,יחד עם יותר גמישות .היום מותר
לכולם להיות פה ,בתנאי שהם עובדים למחייתם – אם זה בקיבוץ
ואם מחוצה לו".
וזה עבד?
"התוצאה היא שהיום יש לנו המון בנים (וכמובן בנות) שנמצאים
פה ,חלקם בהסדרים ואחרים שסיימו הסדרים ונשארים סתם לעבוד
לעוד חודש ,או שבועיים ,כי טוב להם .בידחד הם יוצרים מגנט שמ�ו
שך אליו עוד צעירים .למעשה היום ,יחד עם בני גרעינים ואולי גם
חברי קבוצת עבודה מועדפת ,הם כבר יוצרים קהילה בתוך קהילת
קטורה הגדולה ,והאפשרות הזו בעיני היא אחת מנקודות החוזק של
קיבוץ בכלל ושל קטורה במיודחד .חלקם כבר מדברים על חזרה ל�ק
טורה והקמת בית כאן אחרי ההסדרים השונים והלימודים".
מה עשית כשנבחרת לתפקיד?
"קודם כול ,נפגשיתי עם בנים ובנות בגילאים שונים ובמצבים ש�ו
נים ,כולל הבוגרים שכבר הקימו משפחה ולא מתגוררים בקיבוץ,
והצגתי להם שאלות על הקשר ביניהם לבין הקיבוץ :האם קטורה
היא בית? מקום שהיו חושבים לחיות בו? האם היו רוצים לגדל בו
משפחה?
בהמשך קיימנו מספר סמינרים לגילאים השונים ,על מנת להגביר
את המודעות שלהם למה שקורה בקיבוץ ולתקוות שלנו  -החברים
הוותיקים ,שקטורה לא תהיה אפיזודה חולפת ,אלא קהילה חזקה,
רב-דורית ,ובלעדיהם זה לא יקרה.
בנוסף ,לפי בקשת הבנים ארגנו פה (בניצוחה והובלתה לשל רחלי נ�ו
סינוב) את מה שמכונה "קייטנת סבים" ,שמתקיימת לאחר שקייטנות
הקיץ בעיר מסתיימות .השנה היא מתקיימת בפעם הרביעית ונראה
שזה מפעל מאד מוצלח שכולם נהנים ממנו .השהייה הארוכה ביחד
גם מחזקת את הקשר בין בני הדור השלישי – אלה שבקיבוץ ואלה
שמחוצה לו".
יש עוד יוזמות מיוחדות שמיועדות ,או מתאימות רק לבני משק?
"אנחנו מנסים לשמור על קשר עם הבנים הנמצאים בארץ – גם כדי
לסייע לגיבוש בינם לבין עצמם וגם בינם לבין חברי הקיבוץ .פעם
בשנה ,ביוזמתה של תיקי קגן ,מתקיים מפגש בקיץ בחוף פלמחים:
במשך סוף שבוע מתכנסים כל בני המשק שיכולים להגיע ,כולל
ילדים ותינוקות.
בקיבוץ עצמו נוצרה מסורת של מפגש בין בני המשק וחברי הקיבוץ
במוצאי חג פורםים .מתערבבים ,אוכלים ושותים והבנים והבנות מ�ס

רונית דבאווי

פרים קצת על מעשיהם בשנה האחרונה".
על סמך מה שאת יודעת  -האם הקיבוץ מעוניין לקלטוט את ה�ב
נים?
"על מנת שהקיבוץ יוכל לתת תשובה משותפת ,מוסכמת והגיונית
לשאלות כאלה ,הכינונו תהליך של חוגי דיון שיתחיל בקרבוב .ה�כ
וונה היא לעסוק בשאלות האלה – האם אנחנו רוצים או יכולים
לקלוט כל בן קיבוץ ,ואם לא – מה הקריטריונים שלנו? כיום זה לא
מספיק מוגדר ,ועדיין לא סיימנו לדון בשאלה הגדולה :מי נחשב
לבן משק?"
מה הקיבוץ עושה כדי לקדם את התחום?
"הקמנו גוף המשותף לועדת דור צעיר ,ו-ועדת קליטה ,בראשות
שרון בן חיים ,שעסק בשאלות הנ"ל וארגן חוגים שכרבר יצאו לפ�ו
על ,ובקרוב ניתן יהיה לסכם אותם ולבדוק אם נלחמנו את המלחמה
הנכונה ,או את זו שקדמה לה".
מה תמונת המצב כיום בקטורה?
"נכון להיום יש זוג אחד של בן משק ואשתו ובת משק ובעלה שכבר
התקבלו לחברות ,ועוד שני זוגות כאלה ובת משק שמחכים להתחיל
תהליך קליטה .זה לא נשמע הרבה ,אבל יש לידם עוד זוגות צעירים
– נקלטים ,תושבים צעירים מעוניינים ,חברים צעירים ואפילו מבית
ראשון במולדת ונוצרה קבוהצה ,מעין "חברותא" ואנחנו מנסים לע�ו
דד ולחזק אותם  -מביאים מדריך שיעבוד איתם וביחד הם לומדים
נושאים שונים כגון :מה זה שיתוף בקיבוץ ואיך מיישמים אותו".

"זה הדור הבא ,וכשהם יקבלו או ייקחו את
המושכות מידינו הם יצטרכו להחליט איך הם
רוצים לחיות ויעשו שינויים בהתאם לעולם שיהיה
אז ,ואנחנו ,הוותיקים ,נצטרך להסתגל( ".רונית
דבאווי ,רכזת וועדת דור צעיר)
צריך ללמד בני משק מה זה שיתוף?
"גם מי שנולד בקיבוץ לא עבר את הניסיון ההזה כבוגר ,וראינו שה�ר
בה מהאנשים שהגיעו הנה במרוצת עשרים השנים האחרונות נכנסו
 אולי מהר מדי  -לשגרה של מקום מיושב ומבוסס ,ולמדו לקבלאת הדברים כפי שהם .אנחנו רוצים שהצעירים יידעו שלא תמיד
הכול היה פה".
אין חשש שהקבוצה הצעירה תגבש גם רצון משותף ותרצה לקדם
שינויים משמעותיים?
"זה הדור הבא ,וכשהם יקבלו או ייקחו את המושכות מידינו הם
יצטרכו להחליט אךיך הם רוצים לחיות ויעשו שינויים בהתאם לע�ו
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המשך מהעמוד הקודם
לם שיהיה אז ,ואנחנו ,הוותיקים ,נצטרך להסתגל .יישובים בתנועה
הקיבוצית פרקו את השותפות כי הם ניסו ללכת נגד הזמן והיום הם
רוצים להחזיר חלק מהשותפות ,אבל כמובן בדרך שמתאימה לעולם של
היום .אני מקווה שקטורה תגיע לשלב המתקדם בלי להתפרק קודם.
צריך כל הזמן להתקדם עם הזמן ולתת לצעירים לעשות מה שצריך,
להחזיק בהגה ,בתקווה שישמרו על הדברים החשובים .על מנת להעלות
את הסיכוי שזה מה שבאמת שיקרה – אנחנו צריכים ללמד אותם את
השפה השיתופית ,וזה מה שאנחנו מנסים לעשות".
החלטנו כבר מי נחשב לבן משק?
"זה לא פשוט ,כי יש כאן גם התחשבנויות שפעם לא העזנו לעשות ,אבל
היום אנחנו והם יודעים שאין ברירה .בסופו של דבר ההצעה תעבור
בצוות ותגיע לאספה".
יש החלטה אופרטיבית של הצוות שכבר מיושמת?
"הארכנו את פרק הזמן בו בן ובת משק יכולים לחיות כאן כתושבים או
שכירים .בתחילה שינינו משנה אחת לשלוש ואז לחמש שנים .לדעתנו,
חשוב שמי שחושב להיקלט פה יוכל  -מצד אחד להכיר את הקיבוץ
ולהיות מוכר ,ומצד שני גם לצבור קצת כסף ורכוש לתחילת הדרך".

קונצנזוס וגמישות  -לא אוטומאטית
"בקיבוץ קטורה יש קונצנזוס רחב  -אנחנו מעוניינים לקלוט את בני
ובנות המשק שלנו ,עם התוספת' :לא אוטומטית ,אלא רק אם הם
מתאימים' ".אומרת שרון בן-חיים" .הרצון לקלוט את בני ובנות המשק
גרם לקיבוץ להקציב משרה חלקית לנושא .הוקם צוות שמוביל תהליך,
כולל חוגי דיון ,לכתיבת הצעה המגדירה מה זה 'מתאים' מבחינתנו".

ועדת קליטה מוסמכת להגמיש מעט את
הקריטריונים בשלב ההחלטה הראשונית –האם
בני ובנות משק ומשפחותיהם צריכים לעמוד בכל
קריטריונים שקבענו לנו לקליטה ,או שהקהילה
מוכנה לתת גמישות גדולה יותר כאשר מדובר בבני
משק? (שרון בן-חיים ,קטורה)
אז מה זה באמת "מתאים"?
"בתהליך שקטורה עוברת מדובר בבדיקה של השלב הראשוני ,כל יתר
התהליך מתנהל לפי התקנון עם אותם השלבים הכתובים בתקנון שלנו.
ועדת קליטה מוסמכת להגמיש מעט את הקריטריונים בשלב ההחלטה
הראשונית – האם להיכנס לתהליך הקליטה עם כל אחד/אחת? האם בני
ובנות משק ומשפחותיהם צריכים לעמוד בכל קריטריונים שקבענו לנו
לקליטה ,או שהקהילה מוכנה לתת גמישות גדולה יותר כאשר מדובר
בבני משק? מה המרכיב החשוב ביותר ל"מתאים" הזה?"
יש לנו ממי ללמוד את הנושא?
"בקיבוצים גדולים כמו פלמ"ח צובה ,שבוחנים כל שנה עשרות פונים
לקליטה כולל מספר משפחות של בני משק ,עברו תהליך דומה והיום
הם נעזרים בשיטת ניקוד לדירוג כלל הפונים .בשיטה זאת יש תוספת
נקודות לבן או בת משק עבור היותם ןבן או בת משק .רואים אם הפ�ו
נים עוברים רף מסוים ,ואז בוחרים מראש הרשימה את הטובים ביותר.
בקטורה בוחנים אם שיטה כזו מתאימה לנו .בנוסף ,אנחנו משתתפים
בפורום אזורי לקליטה שדן לא מעט בדרך הטיפול בפניות של בני ובנות
משק ,ונציגים של קטורה השתתפו בפורום קליטה ארצי במטה השיתופי
בו הועלה בנושא".
מה חשוב לכם?
"בחוגי דיון שהתקיימו עד עכשיו ,עוהלה כי מרכיב מרכזי בשיקול הפ�ו
נים חייב להיות  -האם הם רוצים לחיות בקהילה כמו שלנו .המילה
'אידיאולוגיה' צצה לא מעט ,ונראה שבקטורה אנשים עדין מחפשים
שותפים לדרך האידיאולוגית השיתופית .עלתה גם השאלה 'האם יש
סיכון בקבלה מאסיבית של בני משק? מה אם הם יבואו במטרה להעביר
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שינויים משמעותיים באורח החיים של הקיבוץ?' אבל החשש המתלווה
לקבלת בני משק הוא בדיוק כמו עם נקלטים אחרים :כל מצטרף יכול
להוביל שינויים כחבר .נצטךרך גם ללמוד איך חיים עם משפחות מור�ח
בות בנות מספר דורות".
איך מתמודדים עם הרגישויות הנלוות לקליטת בני משק?
"בתהליך שאנחונו עוברים עולות הרבה שאלות לגבי קריטריונים ל�ק
ליטה – עד כמה הם קשוחים ועד כמה ניתן להתגמש .הבנו מהקיבוצים
האחרים וממספר מקרםים שכבר עברו אצלנו ,שיש רגישות גדולה למ�ש
פחות כאשר בן משפחה פונה לקליטה .יש ,למשל ,שאלות לגבי פרסום
 האם לפרסם את הפניה או לא ,ואם כן באיזו שלב .מה קורה כשיש בןאו בת משק שזקוקים לעזרה ,אך אולי לא מתאימםים להיות חברי ק�י
בוץ? למדנו הרבה מקיבוצים אחרים על מסגרות חלופיות לעזרה לבנים
ואנחנו נבחן אותן".
אתם ניגשים אחרת לקליטה של בני משק?
"אחת המשתתפות בחוג דיון אמרה" :השאלה שלנו בקשר לפניות
קליטה בדרך כלל היא 'למה כן להתחיל תהליך?' כאשר עם בני או
בנות משק התחושה שלי היא שהשאלה צריהכה להיות 'למה לא ל�ה
תחיל תהליך קליטה' .חבר אחר אמר שרוב הסיכויים שבן או בת משק
שמעוניינים בקליטה מכירים כבר תאת השפה הקיבוצית ,את איזור ה�ע
רבה והמשמעות של המגורים כאן ,את סגנון החיים – דברים שדורשים
מאיתנו המון מאמץ להעביר לכל נקלט "חיצוני" .כך שגם מבחינתנו,
כצד הקולט ,זה יתרון".
מקפידים לשמור על קשר עם בני המשק ,גם אם על "אש קטנה" וגם
אם לא ממש מעוניינים כרגע?
"קטורה משתדלת לשמור איתם לעל קשר דרך הרשתות החברתיות ,מ�ע
בירים כל הזמן תמונות ואינפורמציה ,ומשדרים להם שגם אם זה לא
מעניין אותם כרגע ,אולי הם מכירים אחרים שמתאימים לקליטה ,לאו
דווקא בני משק ,וכך הם גם סוג של שגרירים .בכל מקרה ,אם לצטט
את אחד מהם' :אם בן משק לא רוצה לבוא  -אסור לנו לרדוף אחריהם'.
יש קשיים שלא תלויים ברצון של הקיבוץ ,או של בני המשק?
"מה שבאמת מגביל אותנו זה המחסור בדיור .כל דירה שמתפנה מייד
נתפסת ושיש רשימת ממתינים – ביניהם שתי בנות גרעין לשעבר בת�ו
שבות ,שכן גם בני גרעין הם פוטנציאל לקליטה .בנוסף ,יש גם קליטה
לשל משפחות מתוכנית בית ראשון במולדת .לפי קצב הבקשות לקל�י
טה ולתושבות והיכולת שלנו לקלוט  -אנחנו חייבים להתחיל לבנות
לפחות  12דירות חדשות עכשיו ,אחרת ניקלע שוב למשבר דיור .גם
הסוגיה הזתאת משותפת לכל האזור ומדברים עליה הרבה בפורום ה�ק
ליטה האזורי".

מקום לאופטימיות
משאל בקרב הבנות והבנים של קטורה
תפסתי באקראי כמה בנים ובנות (וגם אחד שלי) החיים או מבקרים
בקיבץוץ ,וניסיתי לעמוד על הלך רוחם ביחס לאפשרות להקים בית ב�ק
טורה .שאלתי אותם חמש שאלות:
 .1איפה תהיה/י ,לדעתך ,בעוד עשר שנים?
 .2מה מושך אותך להצטרף לקיבוץ?
 .3מה מרתיע אותך?
 .4מה יגרום לך לשנות דעתך?
 .5מה עוד?
שוע פלקוף ב ת  ,29נשואה  ,1 +תושבת בקיבוץ ,סיימה לימודי פ�י
זיותרפיה .בעלה פסיכולוג ,עובד בתחנה ביטבתה.
שוע מניחה שיחיו בקטורה .מה שבעיקר מושך אוהתה כאן זו חברה צו�ד
קת ושוויונית (מוכנה לכל שינוי בסטטוס קוו בתנאי שמתקבל הסכמה),
מה שמרתיע אותה זה חוסר הפרטיות – כל אחד יודע עליך הכול והדבר
שיגרום לה לשנות את דעתה הוא ירידה במדד הצדק והשוויון בפני
הקיבוץ.
איליי הריס ,בן  ,21רווק ,גר בקיבוץ במסגרת הסדר לימודים.
"לי ברור שאני מקים משפחה בקיבוץ והדבר שהכי מושך אותי כאן,

מניסיוני האישי ,הוא החינוך הטוב ביותר לילדים .כרגע אין שום דבר
שמרתיע אותי ,אבל מעבר לשכר דיפרנציאלי יגרום לי לשנות את
דעתי".
ברק גולדשטיין בן  ,26רווק ,סיים הסדר לימודים ,כיום תושב בקיבוץ.
"לא יודע איפה אהיה בעוד עשר שנים ,אבל אני לא פוסל חיים בקיבוץ.
ימשכו אותי לכאן חברה טובה ודרך חיים המתאימה לי ,כרגע ,אני לא
רואה משהו שממש מרתיע אותי".
רוני מילנז ,בן  ,22רווק ,גר ועובד בקיבוץ במסגרת הסדר לימודים.
"אני לא יודע איפה אחיה ,אבל אוהב מאד את קטורה וקיים סיכוי של
 50%שאחזור לקיבוץ כשיהיו לי ילדים .מה שמושך אותי במקום אלה
ההורים שלי והאנשים בכלל".
תניה פונס ,בת  ,31נשואה  ,+1גרה בחצבה
"אני נשארת בחצבה .טוב לי כאן וחשובה לי העצמאות הכלכלית".

שוע פלקוף ומשפחתה

אורן הופמן ,בן  ,34נשוי ,גר במדרשת שדה בוקר.
"לא יודע המה יהיה בעוד עשר שנים ,אבל אני לוקח בחשבון את הק�י
בוץ בחיוב .מה שמושך אותי בקטורה הם קצב החיים והחברותא וגם
ההורים .יש ביקורת ,אבל היא לא לפרסום כרגע".

מסקנות
הבנים אוהבים את קטורה וכנראה גאים להגיד שהם משם.
מהיכרו,ת ,אני יודע שכולם עוזרים ותורמים בקיבוץ ,כל פעם שמב�ק
שים מהם וגם בלי שיבקשו מהם ,ונעים לדבר איתם .מותר להתבשם
מהתוצאות ,אך לא לסמוך על משאלים בקשר לעתיד שמעבר למסלול.
לדברי מדענים ,בעוד פחות משלושים שנה ,בקצב הנוכחי של השתנות
האקלים ,לא ניתן יהיה לגור באזור שלנו.

ברק גולדשטיין ,רוני מילנז ,איליי הריס

תניה פונס ומשפחתה

אורן הופמן

נקודות רלוונטיות (ומקוצרות מאוד מטעמי עריכה) מתוך "תקנון דור צעיר" ,קיבוץ קטורה
*בכל מקום שנרשם "בן" הכוונה גם לבת
אנו רואםים כאחת החשובות במטרות הקיבוץ לקלוט את בני הק�י
בוץ הבוגרים בחברתנו ,כחברים שווי זכויות וחובות .מצד שני,
בני הקיבוץ שנולדו וגדלו פה ,הקיבוץ עבורם הוא בית ,גם אם אין
ברצונם לחיות כאן כחברים.
חשבנו לנכון ליצור מסלול מיוחד עבור בני הקיבוץ ,מסלול
שיאפשר להם לחוות את החיים בקיבוץ כתושבים קבועים וגם
כשכירים ,ומצד שני גם לצאת לראות ולעשות דברים אחרים ,וגם
ללמוד מקצוע ,תוך שמירת הקשר החי עם הבית הקיבוצי ,מבלי
להתחייב לחיות כאן חיי קבע.
אופציה  :1שנת עבודה תמורת זכאות ללימודים
מי שעבד את השנה הזו זכאי למימון מלא ללימודים בארץ לקראת
תואר ראשון (ע ד  4שנים) או השגת תעודת מקצוע .במשך התק�ו
פה הזו יהיה לבן חדר משלו ברווקיה.
הסדר לימודים לש"שניקים
בן שבנוסף לשירותו הצבאי נתן גם שנת שירות מלאה ,יידרש לחצי
שנת עבודה בלבד כדי לעמוד בדרישות הסדר לימודים ובסיומה
יהיה זכאי למלוא המענק כמקובל עבור שנת עבודה בהסדר.
אופציה  :2לימודים גבוהים
יציאה ללימודים מטעם הקיבוץ רק למי שמילא את חובת שנת
עבודה.
אופציה  :3הסדר
עבודה למשך שישה חודשים במקום עבודה ,בהתאם לדרישות
הקיבוץ ,שבסופם יקבל הבן סכום השווה ל 4000-דולר .במשך
תקופת ההסדר ,קבלת תקציב חודשי כמו רווק צעיר.
אופציה  :4חופשה
משך החופשה עד שנתיים ,ניתן לקחת בבת אחת או בשני חלקים.
בתקופת החופשה הארוכה אין הבטחה לשמירת חדר ,ואין חלוקת

תקציב.
אופציה  5תושב בקטורה:
שכיר באזור עם מגורים בקיבוץ ,לתקופה של עד חמש שנים .תנאי
השהות כשל תושב רגיל .בסוף התקופה – להיכנס למסלול קליטה
או לעזוב.
אופציה  :6שכיר בקיבוץ אחר
תקופה :עד שנה ,פעם אחת במסלול .לא מקבל תקציב ,אבל מקבל
נסיעה הלוך ושוב לקיבוץ פעם בחמישה שבועות .ישמר לו מקום
בחדר בקיבוץ.
אופציה  :7קליטה וחברות
בן קיבוץ הרוצה להתקבל לחברות מתחיל את מסלול הקליטה
כמועדמד שלב ב ,בתאום עם ועדת קליטה ,ובאישור האסיפה כ�מ
קובל.
אופציה  :8בן מחוץ למסלול
הבן יכול לבחור לא להיכנס למסלול מיד לאחר השחרור .הוא זכאי
לעבוד בקיבוץ תמורת תקציב של רווק לתקופה שאינה עולה על
שלוש שנים.
אם הוא מתקבל לחברות  -השנים שעבד מצורפות לשנות הוותק
שלו.
* בני זוג של חיילים משוחררים :חייבים להיכנס לאחד ההסדרים
(תושב ,שכיר וכ"ו) המוצעים על ידי הקיבוץ.
* בן שהתקבל לחברות ,שנת העבודה תמורת לימודים שעשה
במשך המסלול ,תחשב לו לצורך חישובי ותק.
* מענק השחרור ניתן באופן אישי לחייל המשוחרר.
* בן שמלאו לו שלושים ולא ניצל את האופציה ללימודים ,למרות
שעבד שנה ,יכול לבחור בין שתי אפשרויות:
א .קליטה והמשך לימודים כחבר לפי תקנון לימודים לחברים.
ב .עזיבה ,עם דמי עזיבה של  10,000דולר.
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החפרנים

 /גל נקדימון

המיזם התיירותי החדש בחבל אילות ,מקדם את האתר שליד יטבתה .הרעיון ,היוזמה ,העבודה  -הכל
נעשה על ידי קבוצת ילדים בני  ,9-11שהעירו לחיים את האתר הרדום ורק רוצים עוד מאותו הדבר
בחינוכית  23יש תכנית מדעית-קומית נפלאה הנקראת
"החפרנים" .צוות התוכנית חוקר בכל פעם שאלות
בנושאים שונים ,כמו רפואה ,אקולוגיה ,תזונה ,מוח,
היסטוריה ועוד .אחרי שישבתי כמה שעות עם החבר'ה
הצעירים של פרויקט "אמירים" ,החלטתי לכבד אותם
בתואר הנ"ל ,גם כי הם חוקרים של ממש וגם כי התחום
בו עסקו הוא ארכיאולוגיה .אז הרשיתי לעצמי משחק
מילים קטן והם הראו לי איך יש ילדים שחושבים הרבה
יותר מהר מרוב המבוגרים.
חביב עוואד ,אייל לביא וגלעד כהן ייצגו בריאיון את
הקבוצה ,המונה עשרה תלמידים ופועלת במסגרת תכמ
נית תלת-שנתית " -אמירים" מטעם האגף למחוננים
ומצטיינים של משרד החינוך .אני ציפיתי לפגוש את
הכוכבים של 'נקמת המרובעים' ,אבל קיבלתי שלומ
שה ילדים מבריקים ומצחיקים ,שהתחילו את הפגישה
מימין לשמאל :חביב ,אייל ,גלעד
בקולות מהוססים ,אבל מהר מאד הפשירו וסיפרו בהמ
תלהבות על התכנית בה הם לוקחים חלק ,בהנחייתה
של המורה והמחנכת נורית תמרי.
נורית ,איך מתבצעת תכנית "אמירים" בבית הספר
"במקביל לקבוצה הזו ,התחילה ,בשנה השנייה ,קבוצה חדשה בכימ
שלנו?
תה ג'  -לימור מלמדת צילום ושלומי רובוטיקה .חשוב להבין שממ
"ב'מעלה שחרות' היא החלה לפעול לפני שנתיים ,עם ילדים שהיו דובר בתוכנית מאד מדויקת ותובענית  -צריך להישאר בבית הספר
אז בכיתה ג' .בשנה הראשונה כל מורה הלוקח חלק בתכנית מלמד אחרי שעות הלימודים ,צריך להשקיע ולא כל אחד הוא בעניין ,אז
את תחום הדעת המועדף עליו .אני מגיעה מתחום הארכיאולוגיה היו גם ילדים שפרשו .מצד שני ,רצינו להוסיף עוד ילדים ,אז פתחנו
ולכן זה התחום שאני מלמדת( .קבוצה נוספת בשכבה עובדת עם את הקבוצה הראשונה לילדי ד' ובתחילת השנה  -יחד עם הוותיקים
המורה חנה סופן בתחום המתמטיקה) .בשנה השנייה המורה בוחר  -השלמנו להם את תחום הדעת".
פרויקט והקבוצה מוציאה אותו לפועל ובשנה השלישית ,הילדים "יש עוד מרכיב בתוכנית" ,מוסיפה נורית" .יש לילדים שעה בשמ
אמורים להוביל את הנושא בבית הספר".
בוע של כישורים חברתיים עם היועצת כדי להפוך לקבוצה מעצימה
מה זאת אומרת "המורה בוחר פרויקט" .אין תוכנית עבודה מוב חברתית מובילה בתוך בית הספר".
בנית?
אייל" :חלק מכל התהליך החברתי ,זה משחקים אבל המטרה היא
"זהו ,שלא .את יכולה  -במסגרת תחום הדעת הנבחר  -לעשות ככל  -לא כל כך לשחק ,אלא לעזור אחד לשני ,ללמוד אחד על השני".
העולה על רוחך .יש לזה יתרונות ,כמובן ,אבל גם לא מעט חסרונות ,חביב" :המטרה היתה ללמוד חברה ושיתוף פעולה תוך כדי משחק.
כי גם אני מצאתי את עצמי לומדת כל מיני דברים שנזקקתי להם למשל ,אם קשה לילד ,או צוחקים על ילד  -צריך לעזור לו".
ולא ידעתי אפילו מאיפה להתחיל ,כמו הפקת דפוס .יש לי תחום אייל " -נכון .לא לחשוב שאם עכשיו אני יעזור לו ,אז יכול להיות
דעת שבו אני בקיאה; אבל בשנה השנייה אני צריכה לעשות פרויקט שגם אני אהיה בחוץ .וגם אם אלה החברים הכי טובים שלך ,אז תגיד
שלא עשיתי אף פעם ואני ,כמוהם ,מגששת באפילה .נעזרנו באנשי להם שיפסיקו להציק לו .צריך להגן עליו".
מקצוע מתחומים שונים ולרשותי עמדה גם רכזת התוכנית באזור  -איך הדברים האלה שימשו אתכם בעבודה על הפרויקט?
אורנית גולדשטיין ,מאילת".
"למשל ,כשאספנו רעיונות ,אז מי שעבד לבד והיו לו פחות רעיונות,
הצטרף לכאלה שעבדו ביחד והיו להם יותר רעיונות ונוצרו שיתופי
פעולה".
"בסיור הראשון היתה הרבה התלהבות .נכנסנו

לתעלות בשטח ,פתאום חביב מוצא ידית של חרס,
עידו מוצא כד ,הם מחברים את זה  -זה מתאים.
יואוווו איזה מגניב!" (אייל)

איך תלמידים מתקבלים לתוכנית הזו?
"כל מורה מאתרת וממליצה ,בעיקר לפי מידת העניין והסקרנות של
הילדים .זה נותן מענה לילדים שלא הולכים למחוננים ולא למצמ
טיינים ,אבל יש להם את הפוטנציאל .אחרי שהתחלנו ,ראינו שזו
היתה טעות לא לשלב גם את המחוננים ,אז לקראת סוף השנה גם
הם הצטרפו .זו אינה תוכנית חובה וילד תמיד יכול לומר  -זה לא
מעניין אותי ,זה לא מדבר אליי".
חלוצי התוכנית מתחילים עכשיו את השנה השלישית ,אבל האם
התוכנית ממשיכה להתקיים במקביל בשכבות נוספות?
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אז בעצם למדתם ארכיאולוגיה ...זה מדהים בעיניי ,להיחשף לזה
בכיתות הצעירות ביסודי
חביב" :נכון! זה כיף ,כי זה גם מחקר ,גם טיול בשטח ,חיפוש בכל
מיני אתרים וגם שיתוף הפעולה היה כיף".
אתם יודעים לספר לי מה זה ארכיאולוגיה?
גלעד" :ארכיאוס-לוגיה"
???
גלעד" :ארכיאוס  -עתיק .לוגיה  -חקר".
אייל" :חקר עתיקות".
ומה עושים עם זה?
גלעד " -כלום .שאלת מה זה ארכיאולוגיה"...

בערך כאן היה השלב בו הבנתי שהשלושה עומדים לאתגר אותי
ואכן ,עד תום הראיון הם הספיקו לשכוח שאני שם ,לנהל דיונים
כבדי משקל על המשך העבודה על המיזם ולהפגין יכולות לא מבומ
טלות של אנליסטים ,פילוסופים וכמובן  -ארכיאולוגים.
למדנו את פירוש המלים ועכשיו  -מה אני יכולה לעשות עם זה?
גלעד "לעשות על זה כתבה ולתת אותה לרשות העתיקות".
חביב" :המטרה היא לגלות מה היה בעבר ,איפה גרו אנשים ,מה הם
עשו עם הדברים שאנחנו מוצאים ...למשל ,אם אנחנו רואים כד,
אנחנו לא באמת יודעים אם היו בזה מים".
וזה מעניין אתכם?
"מאד!"
אייל" :עכשיו אתה מגלה מה היה פה פעם ,איך עשו כל מיני דברים
אלה שהיו כאן קודם .אם אז לא היו ממציאים משהו פה ,אז זה לא
היה נמצא היום".
חביב" :אפשר גם ללמוד מאלה שהיו פה".
התוצר הסופי של העבודה הקשה ,הוא פלייר (עלון ,מנשר) המציג
את התלמידים באתר כשהם לבושים כרומאים ומספק מידע מתומצת
על המקום וממליץ לעצור ולסייר .מהפגישה איתי ,הלכה הקבוצה
לחלק את הדפים במקומות אסטרטגיים כמו מזנון יטבתה.
נורית" :בחרתי את האתר הזה ,גם כי הוא מאד קרוב וגם כי הוא
השתמר היטב ויש בו ,למעשה שתי שכבות עיקריות  -של המצודה
הרומית ושל המבנה מימי התורכים".
איך התנהלה העבודה?
גלעד" :ביקרנו באתר ,מילאנו פרטים בדף ,כמו  -איזה חפץ מצאתי
ולמה הוא קשור? למה הוא שימש?"
אייל" :בסיור הראשון היתה הרבה התלהבות .נכנסנו לתעלות בשטח,
פתאום חביב מוצא ידית של חרס ,עידו מוצא כד ,הם מחברים את
זה  -זה מתאים .יואוווו איזה מגניב!"
מה היתה המטרה שלכם בפרויקט?
גלעד ":רצינו שזה יהיה אתר שאנשים באים אליו".

דרושים
דרושים

דרוש/ה מרכז/ת תוכן לעבודה זמנית
בחברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות
הגדרת התפקיד:

דרישות התפקיד:

היקף משרה:
•50%משרה
תחילת עבודה:
אמצע•אוקטובר•2016
(תחילת•חפיפה)•
למשרה•זמנית•,
מינימום••3חודשים

נורית" :הילדים התחלקו לצוותים והעלו מיליון רעיונות  -עיתון,
פסלים ,דגם של המקום ,פוסטר על שער היישובים ,ועוד ועוד .בסומ
פו של דבר אספנו בערך  20רעיונות והתחלנו לבדוק את ההיתכנות
שלהם ,לפי רשימת קריטריונים ,כמו תקציב ,ניראות ,האם הרעיון
המוצע הוא בר-ביצוע וכן הלאה".
ואז החלטתם על דף מידע; איך החלטתם מה יופיע בו?
נורית" :נעזרנו באנשי מקצוע ,כמו ליאור דפני שלימדה אותנו איך
צריך להיראות פלאייר ,למשל מבחינת האותיות  -גודל ,צבע ואז
שוב התחלקנו לצוותים וכל צוות עיצב דף במחשב ,כולל טקסט.
קראנו לקרן ספיר שתגיד לנו מה דעתה על התוצרים שלנו והיא נתנה
לנו טיפים ,תיקנה ארבע מילים ושוב המשכנו הלאה .נפגשנו גם עם
סאלי ויינברג מסטודיו יטבתה שגם עזרה לנו בעיצוב ובדפוס ואת
התמונות בשטח צילמה לימור פנקר".
איך הגעתם למצב שאתם מתלבשים כמו רומאים ונעמדים באתר
מצודה הרומית בנווה יטבתה?
"אחרי שהסכמנו על טקסט ,הגענו לשלב התמונה .היה רעיון לעמ
שות קומיקס ,או דגל ועוד ואז מישהו העלה הצעה -בואו נתחפש
לרומאים!"
מי זה דיוקלטיאנוס שמופיע בדף?
גלעד" :קיסר רומי ,התגלתה כתובת על אבן( ,אבל היא לא נמצאת
שם עכשיו) .היה כתוב שם  - PAX ROMANAהשלום הרומאי,
השם של הקיסר ועוד משהו".
איך מוצאים דברים כאלה באתר ארכיאולוגי?
אייל" :בחפירות ,עובדים לאט לאט עם מברשות ,כדי לא לשבור
דברים עדינים".
גלעד" :אבל לא לכל אחד יש את הסבלנות ללמוד ולחקור את זה".
אתם תרצו פעם לחפור אתר ארכיאולוגי?
חביב" :לא בטוח ,כי זו חוויה כל כך כיפית ,שאי אפשר לשחזר אותה
ולא כל אחד יכול לעשות אותה .זה כמו להגיע לחלל  -לא כל אחד
יכול לעשות את זה".

•עדכון•אתרי•החברה•
•כתיבה•והפצת•ניוזלטר
•ניהול•רשתות•חברתיות
•כתיבה•ועריכת•תוכן

•הכרות•עם••wordpress, HTML
Photoshop
•שליטה•בתחום•האינטרנט•והמחשבים•
(איתור•מידע•,טיפול•בתקלות•,יכולת•
אלתור)•
•אנגלית•ברמה•גבוהה•
•יכולת•עבודה•בצוות•,בתנאי•לחץ•,
בלוחות•זמנים•
•רקע•בעיצוב•גרפי•–•יתרון.

תאריך אחרון להגשת מועמדות:
•10בספטמבר•2016
כתובת למשלוח קורות חיים:
energy@eilot.org.il

דרוש/ה מרכז/ת לפרוייקט ‘המנבטה‘
בחברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות
הגדרת התפקיד

ריכוז פעילותה של
תוכנית האצה ליוזמות
טכנולוגיות חדשניות
בחבל אילות

דרישות התפקיד:

•ריכוז•תהליך•איתור•ובחירת•היזמים•
•ליווי•היזמים•בתוכנית•העבודה•שלהם•
•ריכוז•הוועדה•המייעצת
•עריכת•ימי•עיון•ליזמים
•ניהול•תקציב
•יכולת•תקשורת•וארגון•
•שליטה•בתוכנות•אופיס
•ניסיון•בייזום•וטכנולוגיה••-יתרון
•תואר•אקדמי•רלוונטי••-יתרון

היקף משרה:
•33%מהיקף•של•משרה• תאריך אחרון להגשת מועמדות:
מלאה•(יומיים•בשבוע)• •10בספטמבר•2016
כתובת למשלוח קורות חיים:
תחילת עבודה:
energy@eilot.org.il
אוקטובר•2016
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טיול ותיקים (גילאי  )55-70לעין גדי וים המלח.
(התמונה באדיבות מחלקת הוותיקים  ,55+של המתנ"ס האזורי)

חבל מזדקן

 /אביגיל מוריס

ד"ר אביגיל מוריס ,מוותיקות קיבוץ קטורה ,יצאה לבדוק ולחקור כיצד ,אם בכלל ,מזדקן חבל אילות
וחשוב מכך  -האם הוא מוכן? הממצאים והמסקנות מרתקים ומחייבים את כולנו לחשוב קדימה ,כי
הזמנים שיבואו  -כבר באו
הגדרת "הגיל השלישי" כשלב משמעותי בחיים ,התפתחה בהדרגה
בעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה ,כתוצאה מעליה בתוחלת
החיים ועליית ההזדקנות המוסדית של מדינת הרווחה המודרנית.
דאגה לתוכניות פנסיה ותוכניות רווחה עבור ותיקי החברה ,חייבו
את קובעי המדיניות לקטלג אנשים לפי גיל דווקא ,ולא לפי יכולת,
ידע ,ניסיון ,או איך שהם תופסים את המקום שלהם במעגל החיים.
הכניסה לקטגוריות אלה השפיעו בצורה משמעותית על הדרכים
שבהן החברה המערבית בכללותה ,והחבר ה הישראלית בפרט ,ת�ו
פסת את חבריה המבוגרים .מבוגרים בני החברה מקוטלגי ם ל�ע
תים קרובות לתוך קטגוריה חברתית אחת ("הגיל השלישי" או "גיל
הזהב") ונתפסים כמי שחולקים את אותם צרכים פיזיים ,רגשיים
וחברתיי ם ואת אותם הרצונות ,במקום להכיר בכך שהקהילות ה�מ
תבגרות בנויות מאינדיבידואלים עם צרכים ורצונות משתנים ,כמו
מתי ואיך הם רוצים להזדקן.
כחלק ממחקר גדול יותר על תפיסות של הזדקנות בדרום הערבה,
מאמר זה בוחן את הדרכים שבהן האוכלוסייה המבוגרת (אם כי לא
הזקנה ביותר) תופסת תקופה זו במחזור החיים ,ודרכים בהן יתכן
ונצטרך לבחון מחדש מה נחשב זקן ואת מהות הזדקנות באזורנו.
בין השנים  1957-2001התיישבו בערבה הדרומית עשרה קיבוצים
ושני ישובים קהילתיים .רוב היישובים הוקמו על ידי קבוצות נשים
וגברים צעירים חדורי מוטיבציה ואידיאולוגיה ,אשר הגיע ו בע�י
קר מתנועות נוער ציוניות בארץ ובחו"ל .כיום ,רוב המתיישבים
הראשונים האלה הם מבוגרים בגילאי הביניים המאוחרים.50-65 -
כשהם עדיין בשנים פרודוקטיביות ופעילות ,מעורבים בתהליכי
קבלת ההחלטות ביישובים שלהם .מגזר זה של האוכלוסייה מתקרב
לגיל הפרישה .בעשר עד עשרים השנים הבאות ,קבוצת גיל זו תהיה
האוכלוסייה המבוגרת ביותר של האזור.

אחת התובנות הראשונות שגיליתי ,עוד לפני
שהחל המחקר בפועל ,היתה שרבים מבני גילאי
 50עד  65לא היו מוכנים לדון בנושא ההזדקנות
ואפילו לא לשקול את האפשרות שהם מזדקנים
שינוי ניכר זה בדמוגרפיה של דרום הערבה ,הוא זה שנתן לי את
ההשראה ללמוד את תהליך ההזדקנות באזור .בתו ר אנתרופול�ו
גית רציתי לגלות איך תושבי הערבה  -אשר נמצאים כעת באמצע
גיל ביניים מאוחר ( - )50-65תופסים וחווים את תהליך ההזדקנות,
ברמה האישית וברמה הקהילתית ,וכיצד הידע הזה יכול לשמש כדי
לקדם רווחה עתידית של קבוצת גיל זו .במימון מלא של מרכז מדע
ים המלח והערבה ,התחלתי לבצע מחקר תלת שנתי איכותני ,על
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מנת להשיג מטרה זו.
כדי לשמוע נקודות מבט רבות ככל האפשר על ההזדקנות (מבלי
פשוט לחלק שאלוני ם אשר מציעים מידע מוגבל) כינסתי  30קב�ו
צות מיקוד וקיימתי  82ראיונות אישיים עם מספר שווה יחסית של
גברים ונשים מעשר ה מתוך שנים עשר הישובים באזור (שני ייש�ו
בים  -באר אורה ונאות סמדר ,לא השתתפו במחקר ,מסיבות שונות).
ראיונות נערכו גם עם ראשי ועדות הגיל השלישי בקיבוצים שיש
בהם ועדות כאלה .השתתפתי גם בפגישות של פורום הותיקים
האזורי ובסדנת שניים עשר שבועו ת בחסות המועצה האזורית ,בנ�ו
שא "הכנות פרישה".
במאמר זה אשתף רק חלק מהממצאים וכיצד ידע זה יכול לשמש
משפחות ,יישובים ,ואת המועצה האזורית ,על מנת לסייע
לאוכלוסייה המזדקנת של חבל אילות לבצע מעבר קל יותר לתוך
מה שרוב ,אם כי לא כולם ,רואים כשלב הבא של החיים .האנשים
שהשתתפו במחקר יישארו אנונימיים ,אם כי בתור "קהילה" אני
מקווה כי קולם יישמע.

לא מדברים על זה
גישות כלפי הזדקנות בקרב התושבי ם המבוגרים של הערבה ה�ד
רומית
אחת התובנות הראשונות שצצו ,עוד לפני שהחל המחקר בפועל,
היתה שרבים מבני גילאי  50עד  65לא היו מוכנים לדון בנושא
ההזדקנות ואפילו לא לשקול את האפשרות שהם מזדקנים .מעניין
לציין ,כי רוב האנשים האלה הי ו גברים .כשהתקשרתי לשאול א�נ
שים אם הם יהיו מוכנים להשתתף במחקר ,פעם אחר פעם קיבלתי
תשובות כגון:
"אני לא רוצה לחשוב על זיקנה; אני בן  64ואני לא מרגיש אפילו
קרוב לנושא .ככה אני רוצה להמשיך כמה זמן שהגוף ייתן לי".
חלקם אפילו נפגעו כאשר ניגשתי אליהם ,עד שהסברתי שאני עושה
מחקר על אנשים הנמצאים בשלב שלפני מה שרבים מכנים " -הגיל
השלישי".
החשש מפני ההזדקנות בא לידי ביטוי  -הן ברמה האישית והן
ברמה הקהילתית .לדוגמה ,למרות שהאוכלוסייה הכוללת מעל גיל
 50גדלה במהירות ברבים מן היישובים ,רק לארבעה מתוך שנים-
עשר היישובים באזור יש ועדה מיוחדת לבני הגיל השלישי .נכון
כי בקיבוצים הצעירים יש מעט מאוד חברים זקנים ,ובכך הזדקנות
האוכלוסייה אינה עניין הדורש התייחסות מיידית .אף על פי כן,
מרבית היישובים האלו דיווחו כי לא היה להם תכנון ארוך טווח
אפילו לדון בנושא.
יתר על כן ,קיימת מחלוקת בקרב המרואיינים באשר לשאלה אם

ועדה נפרדת ל"גיל השלישי" בכלל נדרשת .למרות שחלק מהאנשים
מרגישים שחשוב שתהיה ועדה מיוחדת שתדון בצרכים הספציפיים
של החברים המזדקנים ,אחרים מרגישים כי הקמת ועדה מיוחדת
למטרות כאלה היא הצהרה סמלית ,שתאשר ניתוק לא פורמאלי של
קבוצה זו משאר הקהילה .
קבוצה שנייה זו הרגישה כי  ,כמו צרכי שאר חברי הקהילה ,גם צ�ר
כיהם המיוחדים צריכים להיות מטופלים על ידי הוועדות קיימות
בתוך היישובים שלהם (כלומר ,ועדות הבריאות ,התרבות ,העבודה,
הלימודים וכו') .בדרך זו ,הם טוענים ,החברים המבוגרים יישארו
משולבים בתוך הקהילה .למרות שרוב האנשים תמכו ברעיון של
ועדה נפרדת עבור ותיקים ,מספר לא מבוטל של אנשים ציין את
דאגתם כי ועדה כזו תכפה עליהם קטגוריה אותה הם עדיין לא היו
מוכנים לקבל מבחינה רגשית.
אחת הדרכי ם הבולטות בהן הביעו אנשים רבים חרדה מפני ההז�ד
קנות ,היא תחושתם לגבי עזיבת מקום העבודה .כשנשאלו אנשים
מתי ואיך ברצונם לפרוש ,התחלקו התשובות לשלוש קטגוריות
צפויות :אלו שרצו להפסיק לעבוד לגמר י כדי שיהיה להם זמן לע�צ
מם ,אלו שרצו להמשיך לעבוד על בסיס משרה מלאה עד שהם כבר
לא יהיו מסוגלים נפשית או פיזית לעשות זאת ,ואלו שרצו למצוא
איזון בין השתיים.
רוב המרואיינים ( )71%רצו להישאר בעבודה במשרה חלקית ,או
במשרה מלאה .מעניין לציין ,כי רוב אלה שרצו להמשיך לעבוד
לאחר גיל הפרישה היו גברים.
למרות שניתנ ו סיבות רבות לרצון להמשיך לעבוד לאחר גיל פר�י
שה ,התשובות הנפוצות ביותר היו קשורות ל:
(א) שביעות רצון בעבודה ומכאן רצון להמשיך במקום העבודה
הנוכחי.
(ב) תחושה של הגשמה עצמית וערך עצמי.
(ג) תחושת שייכות.
והכי חשוב ( -ד) הצורך להישאר רלוונטי ובעל ערך לקהילה .כפי
שהסבירו הנשאלים:
“המשמעות של עבוד ה היא כמעט הכל .אני באמת חושב שאם א�צ
ליח ,אני רוצה לעבוד כל חיי ולו בגלל העובדה שזה בונה לך סדר
יום ,יש לך משמעות לחיים ,זה נותן לך תוכן ...מצעיר אותך ,נותן
לך אנרגיות ,המפגש עם חברה צעירים .אני רוצה לעבוד עד הסוף”.
(בן )55
"בלי עבודה ,את הופכת להיות מישהו לא משמעותי לקהילה".
(בת )62
מבחינת תחושת השייכות ,מספר לא מבוטל של גברים ונשים כאחד
חשו כי תרומ ה לקהילה דרך עבודה בשכר נותנת לגיטימציה לזכ�ו
תם לקבל החלטות בתוך הקהילה שלהם .איש אחד הביע:
“עבודה בקיבוץ היא הערך העליון  .עבודה בראיה שלי ,זה לה�ת
פרנס .מבחינתי מדובר במשהו שבחיי הקיבוץ  -מקנה לחבר את
מעמדו  -לא שהוא יותר טוב ויותר שווה ,אלא מקנה לחבר את
מעמדו בתוך החברה .אני מתכוון לכך שאני יכול לבוא עם מצפון
שקט ולהרים אצבע באסיפה ולהגיד שאני רוצה להיות חבר הנהלה
ולהשפיע .כדי להיות חלק מהחברה צריך לעבוד”( .בן )53

לעבוד ,זה להיות
כתוצאה מכך ,נושא חוזר ונשנה שעלה בראיונות ,הוא רצונם של
אלו שרצו להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה בעבודה בשכר כדי
לחוש שהם באמת תורמים כלכלית לקהילה ,או בעבודה שמוערכת
בכנות .הם לא רצו שקהילתם "תמציא לי עבודה כדי לעשות לי
טובה".
נקודה מעניינת לציון היא ,כי מעט מאוד אנשים קישרו את רצונם
להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה בשל חרדות כלכליות ,או לחמ
צים כלכליים אישיים או קהילתיים ,והמעט שכן היו  -כולם תושבי
יישובים מופרטים.
אחרים לא ראו את הפרישה כעזיבת כוח העבודה לגמרי  ,אלא כה�מ

שך עבודתם על ידי שינוי תפקידם בכוח העבודה והפיכתם ליועצים.
הרעיון של שימוש בניסיון על מנת לייעץ לדור הבא חזר על עצמו
במספר משמעותי של ראיונות ,בייחוד בקרב אלו שהחזיקו במשרות
ניהוליות.
"אני מעדיף לפרוש מוקדם מאשר מאוחר ,והאידיאל של כולם הוא
להיות יועץ .אני רוצה שיהיה לי קשר עם מה שעסקתי בו ,ולבצע
מעבר הדרגתי ל-פחות עבודה ויותר יעוץ ,אם אפשר בתשלום".
(בן .)54
יתכן וניתן להבין את הרצון על ידי רוב המשתתפים לדחות את
"ההזדקנות" ,ולהמשי ך לעבוד במשך זמן רב ככל האפשר ,אם נ�ת
חשב בנקודת המוצ א ממנה הגיעו מתיישבים אלו אל הערבה מל�כ
תחילה .מחקר זה גילה כי  56%מהמשתתפים היו בעלי מוטיבציה
אידיאולוגית לבוא אל הערבה  -או דרך גרעין תנועת הנוער או
גרעין הצבא ,בעוד  44%הנותרים חולקו בין סיבות כגון הזדמנויות
עבודה( ( ,)12%הצטרפות לחבר או שותף (  ,)11%רצון לחיות בסב�י
בה מדברית ( ,)14%וסיבות שונות אחרות ( .)7%רבים הגיעו לערבה
דרך תנועות הנוער .אחרים באו מקיבוצים מבוססים יותר עם תקוות
ליצירת סוג חדש ושונה של היישוב ,אחד שהיה שונה מאלו שהוקמו
על ידי דור קודם להם ,יישוב שהאמינו שיוכל להטביע חותם ייחודי
באזור.

למרות שהאוכלוסייה הכוללת מעל גיל  50גדלה
במהירות ברבים מן היישובים  ,רק לארבעה מתוך
שנים עשר היישובים באזור יש ועדה מיוחדת לבני
הגיל השלישי
יש הטוענים כי האידיאולוגיה שהם הביאו איתם מתנועות אלה,
התוותה את דרך בניית חייהם ביישובים .האידיאלים והעקרונות
שליוו את המתיישבים הראשונים דרשו קהילה חזקה ומלוכדת,
המסורה לעבודה קשה.
עבודה הייתה ועודנה ערך מרכזי עבור המבוגרים שבכל יישוב,
והרוב רואים את העבודה כחלק מהזהות של חייהם הפרטיים
והקהילתיים .לכן ,פרישה משמעה לא רק   ויתור על התפקיד בעב�ו
דה ,אלא גם ויתור על המיקום המרכזי של האדם בתוך הקהילה ועל
האידיאולוגיות הקשורות לתנועות הנוער ,אידיאולוגיות שעיצבו
את זהותם במשך השנים.
עבור חלק קיים חשש שאדם שאינו עובד ואינו פרודוקטיבי  -נהיה
פחות מחובר לקהילתו ,ובסופו של דבר יהפוך ללא משמעותי.
בספרו "הזקן והקיבוץ" על זקן בדיוני בקיבוץ ,נחום מנדל כותב:
"רק כשמזדקנים ואיש אינו פונה אליך ,אתה מעריך עד כמה היית
מאושר כשהפריעו לך ופנו אליך בכל מקום ובכל הזדמנות בעניינים
שונים".
על אף שרוב המשתתפים הביעו רצון להמשיך לעבוד לאחר גיל
פרישה ,מספר לא מבוטל של משתתפים ( )28%השתוקק לפרוש
ולעזוב את כוח העבודה לגמרי .אנשים אלו הרגישו כי הפרישה
תיתן להם את החופש לעשות דברים בחיים שתמיד רצו לעשות
(להמשיך ללמוד ,לצאת לנסיעות ,לעסוק בתחביב או לאמץ תחום
עניין חדש) .רבים (בעיקר נשים) דיברו על בילוי זמן עם נכדים
כאחד הדברים המועדפים לאחר הפרישה.
לסיכום נקודת מבט זו" :אם אני רוצה לפרוש בגלל שיש לי עניינים
פרטיים משלי ותחומי עניין ,אז אני יכולה .אם אני רוצה לפרוש
חלקית ובכלל לא ,אני יכולה .יש יתרונות לגיל :הקטע של לדאוג
יותר לעצמך ,לא להיות סביב גידול ילדים ומחויבות לסביבה .לתת,
כן ,אבל לתת כמה שאני רוצה ,איך שאני רוצה ואיפה שאני רוצה.
יש פריבילגיות( ".בת )57
מה זה "גיל שלישי"?
החשש לקראת תהליך הזקנה בא לידי ביטוי בבירור ,באמצעות
ההגדרות אשר המשתתפים נתנו למונח "הגיל השלישי" .כשנשאלו
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המשך מהעמוד הקודם
איך הם מגדירים את הגיל השלישי ,ניתן מגוון רחב של תשובות,
המראה כי אין הסכמה ברורה באזור באשר להגדרת שלב זה בחיים.
מאחר והגיל השלישי הוא מונח חדש יחסית בהיסטוריה האנושית,
לעתים קרובות יש לאנשים רגשות מעורבי ם לגבי הזדהותם עם ק�ט
גורית הגיל הזו .התשובות לגבי מה שמגדיר את הגיל השלישי היו
מורכבות ולעתים סותרות .לכן ,התשובות שניתנו סווגו למונחים
של נושאים משותפים באשר להגדרת הנשאלים את הגיל השלישי,
והיכן הם ממוקמים ביחס אליו בתוך מחזור החיים.
מקב ץ התשובות הראשון מתיישר עם הסטנדרטים המקובלים ב�ח
ברה לגבי הגיל השלישי ,כפי שנקבעו על ידי המדינה .אנשים אלה
התייחסו לגיל השלישי פשוט כשינוי במעמדו של אדם ממישהו
המשלם דמי נסיעה מלאים באוטובוסים למישהו שנוסע עם הנחה,
או שינוי סטאטוס מהורה לסב ,מעובד לפנסיונר ,או ממישהו החייב
לעבוד עבור משכורת למישהו הבוחר לעבוד  -בין אם במשכורת
ובין אם כמתנדב .מספר לא מבוטל של אנשים בקבוצה זו התייחס
לגיל השלישי כמתחיל איפשהו בין הגילאים ( 62-67גיל הפרישה
הקבוע בחוק).
לדוגמה ,אמירתו של אח ד התושבים" :אני מניח שעם הפנסיה א�ר
גיש שאני בגיל השלישי .פתאום אני לא עובד ,לא צריכים אותי
יותר ,מישהו אחר מחליף אותי .זה כואב ומעליב .עד  67אתה עובד

פחה ,לילדים ולנכדים .אני רואה בזה תקופה שהזמן יהיה יותר שלי
ואעשה הכל מתוך בחירה”( .בת )63
רוב אלו אשר חשו כך ,חיכו בכיליון עיניים לגיל השלישי כשלב
חיובי במחזור החיים ,אבל בעת ובעונה אחת הודו שיוכלו ליהנות
מתקופה זו בחייהם רק אם יהיו להם משאבי ם כספיים נאותים ,וכ�א
שר יישארו בכושר פיזי ונפשי .חלק הרגישו כי אפילו עם תכונות
אלה ,הריחוק של אזור הערבה מפעילות תרבותית כגון מוזיאונים,
תיאטראות ואוניברסיטאות ,כמו גם המרחק מילדיהם שכבר לא
מתגוררים באזור ,יפחית מאיכות חייהם לאחר הפרישה .תחושה זו
חזקה במיוחד אצל אלה המתגוררים "בפריפריה של הפריפריה",
(יהל ,שחרות ונוו ה חריף) .משתתפי קהילות אלו היו מודאגים בע�י
קר מריחוקם מן המתנ"ס והיעדר היכולת ליהנות אפילו ממה שיש
לו להציע.
המונח "גיל שלישי" פותח בשנות ה 70-של המאה הקודמת על ידי
הצרפתים ,ואומץ והופץ על ידי הבריטים בשנות ה ,80-כאשר הם
יצרו את האוניברסיטה הראשונה של העידן השלישי .הגיל השלישי
הוא מבנה תרבותי חדש ,המתאר "הופעתו של שלב חדש במהלך
החיים ,הכולל גדילה של אוכלוסיה בריאה בגיל פרישה " ו"-עידן
של הגשמה עצמית".
רוב תושבי דרום הערבה תופסים את הגיל השלישי  -לא כשלב
חיובי בין גיל העמידה וגיל הזקנה ,אלא כגיל הזקנה עצמו .תפיסה
מוטעית זו של הגיל השלישי באה לידי ביטוי בדרך שבה הקבוצה
הגדולה אפיינה את הגיל השלישי כתקופה בחייהם בה "אני כבר
לא עצמאי"" ,כבר לא יכול לתרום לקהילה שלי"" ,כשאני לא יכול
לתפקד בצורה מיטבית פיזית או נפשית ,כפי שיכולתי כשהייתי
צעיר יותר" ,ו"כאשר אני לא יכול להחליט עבור עצמי איך אני
צריך לחיות" .שלושה מהנשאלים אף הגדירו את הגיל השלישי כ
 "מוות" .במילים אחרות ,רוב משתתפי המחקר תפסו את הגילהשלישי כשם נרדף למה שהספרות העדכנית מתייחסת אליו כ"גיל
הרביעי"  -זמן של "תלות סופית ,תשישות ומוות".

הגשמה עצמית

קלנועיות בקיבוצים  -מראה נפוץ יותר ויותר

משרה מלאה ואז אומרים שאתה לא יכול להמשיך .כן ,פנסיה זה
המעבר לגיל השלישי( ".בן )55
המעטים אשר הזכירו את הגיל השלישי כמתחיל בגיל  ,55עשו זאת
בעיקר תוך התייחסות לגיל שנקבע על ידי מחלקת ותיקים ,תחת
מחאה רבה לתחימה זו .כפי שניסח זאת תושב אחד" :להרגשתי ,מי
שבן  83אין לו מה לעשות עם מישהו שבן  83 .70ו 70-זה יכולות
אחרות ,צרכים אחרים .יש אלה שאומרים שמישהו שכבר בגיל 55
הוא בגיל השלישי .קשה לי לחשוב איך אני יושב עם מישהו בגיל
של אמא שלי ,היא בת  .86יש לה יכולות אחרות"( .בן .)58
למרות שחלק אמרו כי גיל  55הוא צעיר מכדי להיחשב כחלק מהגיל
השלישי ,אחרים קבלו זא ת כהגדרה ,אך חשו כי קיימות שתי קטג�ו
ריות לגיל זה  -הצעירים-זקנים והזקנים-זקנים .גיל כרונולוגי  -על
פי רוב המשתתפים  -לא היה גורם מכריע בהגדרה מי צעיר-זקן ומי
זקן-זקן ,אלא חשו כי קטגוריות אלו צריכות להיות מוגדרות על ידי
מצב בריאותי ,יכולת וגישה.
קבוצה קטנה יותר תפסה את הגיל השלישי כתקופה בחייו של אדם,
אשר בה הוא סוף סוף חופשי ממחויבויות לאחרים ויכול להתמקד
בעצמו .אחת מהנשים אמרה" :עזיבת מקום העבודה זו התחלה של
תקופה אחרת ושל הגיל השלישי  .לעשות משהו אחר ,לעשות ד�ב
רים מתוך רצון ומתוך בחירה  -אני מאוד אוהבת לעשות דברים
באומנות ,אני אוהבת לעסוק בכל מינ י דברים .יש יותר פנאי למ�ש
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אז על מ ה מצביעים ממצאים אלו בנוגע לתפיסת ההזדקנות ב�ע
רבה?
אם אנחנו חושבים על מחזור החיים במונחים של שלבים ,אז בתור
מבוגרים בעולם אידיאלי צריך להיות מותר לנו לבחור מתי ,איך,
ואפילו אם רוצים לעשות את המעבר משלב חיים אחד למשנהו.
הבחירה צריכ ה להיות מבוססת על התפתחות אישית ,מוכנות ר�ג
שית ,יכולות פיסיות ונפשיות ,ולא רק על הגיל הכרונולוגי של
האדם ,כדי למנוע תיוג אנשים והכנסתם לקטגוריה בטרם עת.

אלו שרצו להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה
רצו עבודה בשכר אשר יחושו שהם באמת תורמים
כלכלית לקהילה או עבודה שמוערכת בכנות .הם
לא רצו שקהילתם "תמציא לי עבודה כדי לעשות
לי טובה"
מחקר זה מראה כי רוב המשתתפים בו היו מסכימים עם ההצהרה
הנ"ל .למרות שחלק מוכן לקבל גיל בלבד כגורם הקובע מעבר שלב
בחיים אחד למשנהו ,רוב המשתתפים מעדיפים להחליט בעצמם
(ככל שבריאותם תאפשר) באשר למועד הכניסה לשלב זה; איך
והאם לבצע את המעבר לשלב החיים המכונה הגיל השלישי.
כיוון שאין קונצנזוס באזור על מה שמהווה את הגיל השלישי ,קשה
לזהות ,במונחים ריאליים ,מיהו אותו מגזר האוכלוסייה שהגיל הזה
מייצג למעשה .מה שברור הוא ,כי כמעט כל המשתתפים במחקר
מחפשים דרכים להגשמה עצמית בשנים המאוחרות יותר בחייהם,
בין אם דרך הגשמת השאיפות האישיות והרצונות לאחר פרישה,
דרך הגשמה עצמית על ידי המשכת העבודה במשך זמן רב ככל

האפשר ,או שילוב של השתיים .כל שלוש הנסיבות צריכות להיות
מטופלות על ידי הקהילות והמועצה האזורית .אין זה סוד כי הגשמה
עצמית ,מובילה הזדקנות מוצלחת .לכן ,נשאלת השאלה  -מה ניתן
לעשות על מנת לסייע לתושבים ותיקים יותר של הערבה בחיפושם
אחרי הגשמה עצמית.
אחד הצעדים הראשונים הוא להבין כי אוכלוסיית הזקנים גדלה ,והן
קהילות היישובים והן המועצה המקומית חייבות להגדיל את היצע
ההזדמנויות אשר יאפשר לאוכלוסייה זו להשתמש בידע ,כישורים,
ניסיון ויכולת  -לא רק כדי לקדם את האינטרסי ם של פרטי או�כ
לוסיה זו בלבד ,אלא גם כדי לאפשר את תרומתם לקהילת האזור
בכללותה .כיום ,מחלקת ותיקים מספקת תכניות איכותיות עבור
ותיקי האזור מבחינת הרצאות ,טיולים וקורסים קצרים .יש הסבורים
כי כפי שכמות האוכלוסייה המתבגרת עולה ,כך מחלקת ותיקים
תצטרך להתאים עצמה לצרכים הגדלים של האוכלוסייה אותה היא
משרתת .שת י מחלקות נפרדות צריכות להיווצר ,אחת עבור "הצע�י
רים-הזקנים" ואחרת עבור "הזקנים -זקנים" ,אשר נבדלים ביכולות,
בצרכים ובאינטרסים.

רוב משתתפי המחקר תפסו את הגיל השלישי
כשם נרדף למה שהספרות העדכנית מתייחסת
אליו כ"גיל הרביעי" ,זמן של "תלות סופית,
תשישות ומוות"
ברמה הטכנית ,מספר משתתפים העלה את הצורך לשפר  -לא רק
את תדירות שירות אוטובוסים (במיוחד ליישובים מבודדים יותר
כגון יהל ,נווה חריף ,נאו ת סמדר ושחרות) אלא גם את האוטוב�ו
סים עצמם .תחבורה ציבורית ,לדבריהם ,צריכה להתאים לצרכים
של האוכלוסייה המבוגרת מבחינת נגישות לכיסא גלגלים ,ומדרגות

ד"ר אביגיל מוריס

תחתונות.
מחקר זה מראה כי  71%מהמשתתפים הביעו רצון להישאר בשוק
העבודה לאחר גיל הפרישה .כתוצאה מכך ,הקהילות והמועצ ה ה�מ
קומית צריכות לחפש דרכים לשמור את התושבים הותיקים בתפקימ
דים הנוכחיים שלהם ,או ליצור הזדמנויות תעסוקה חדשות עבורם -
בין אם דרך עבודה במשרה חלקית ,מטלות תלויות פרויקט ,חלוקת
עבודה אחת בין שני אנשים ,או ייעוץ .הגשמה עצמית באמצעות
עבודה רלוונטית ומשמעותית תאפשר למבוגרים לספק את רצונם
ליישם את הידע ,הניסיון ,היכולות והכישרונות ובאותו הזמן לתת
תרומה משמעותית לקהילה.
במילים אחרות  -אנחנ ו צריכים לעשות כל מאמץ כדי לזהות ,ל�ה
עריך ולנצל את התרומה המשמעותית שיש לחברי הקהילה שלנו,
המבוגרים והמנוסים ,להציע לאזור .ישנן הרבה דוגמאות באזור
לאנשים בגילאי ה 70-וה 80-שנשארו חברים פעילים ,יצרניים של
האזור .ועוד יבואו אחריהם רבים!

אביגיל מוריס ,חברת קיבוץ קטורה ,היא ד"ר לאנתרופולוגיה תרבותית וחוקרת במרכז
המדע ים המלח והערבה ומרצה במכון ערבה ללימוידי הסביבה .בתמיכת המרכז הירו�ש
למי ללימודי אנתרופולוגיה ,היא פיתחה שיטה ללימוד אנתרופולוגיה לילדים ולבוגרים
צעירים ,ובעשרים ושבע השנים האחרונות מלמדת אנתרופולוגיה ברמות שונות בבתי
ספר יסודיים ולמחוננים באילת ובמעלה שחרות ,בתיכונים ובאוניברסיטה (קמפוס אילת
ומכון ערבה) .ב 1993-אביגיל נסעה לממלכת טונגה בפולינזיה ,במטרה להשלים את
מחקרה לעבודת הדוקטורט" :משחק לקצב חדש :אתנוגרפיה של משחקים וספורט נשים
בממלכת טונגה" ,מאוניברסיטה בן גוריון .כיום ,אביגיל לוקחת חלק בארבעה מחקרים
לטווח ארוך בישרלאל ,כולל פרספקטיבות של תהליך הזקנה בערבה הדרומית ,הע�ר
כה של שירותי מערכת אקולוגית תרבותיים בערבה הדרומית ,הנעת ציבור בתי הספר
להערכות לרעידות אדמה :מחקר דיאכרוני השוואתי לבדיקת יעילותן של התערבויות
חינוכיות בפריפריה הדרומית והכנסות בלתי פורמליות אצל נשים בדואיות בנגב.

קליניקה לתרפיה במוסיקה
בקיבוץ גרופית

טיפול רגשי לילדים ונוער באמצעות מוסיקה.

חדש

מתאים לחיזוק הבטחון העצמי ,שיפור מיומנויות
תקשורת ,פיתוח כישורים חברתיים ,ליווי בעיכוב
התפתחותי וסיוע בהתמודדות עם משברים
דגנית דיאמנט-אנגלברג ,תרפיסטית במוסיקה
מוכרת בהסדר מטפלים של כללית מושלם
טל׳dganitmusic.co.il 054-5997513 :
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שאלה למחשבה

 /גל נקדימון

"נזכרנו באמרה מן המשנה שיש בה שלושה סוגי שאלות' :דע מאין באת ,ולאן אתה הולך ,ולפני מי אתה
עתיד לתן דין וחשבון' (אבות ,ג ,א) .הרכנו ראש בפניה ,חייכנו אליה כאל ידידה ותיקה ,אבל לא יכולנו
להסתפק בה( "...מתוך ההקדמה לספר :חינוך  -שאלות האדם)
"גבוה מדי" ,חשבתי ,כשהתחלתי לעיין בספר "חינוך  -שאלות
האדם" .אל הספר הגעתי דרך ענת גנאור ,חברת נאות-סמדר ,מורה
בבית-הספר "מעלה שחרות" וכותבת המאמר הראשון בכרך השני
של הספר .כהכנה לראיון איתה ועם אחד משני עורכי הספר  -עמיר
פריימן (העורך הנוסף  -פרופ' ישעיה ו תדמור) ,קראתי את ההק�ד
מה ,את המאמר של ענת ועוד כמה מן המאמרים ,אבל אודה ולא
אבוש  -גבוה ,מאד גבוה .הבנתי את כל הנאמר ואפילו את כוונת
הדברים ,אבל הכרך הראשון ,המשופע בפילוסופיה למיטיבי לכת,
דרש ממני קריאה חוזרת של רוב הפסקאות והרבה מחשבה .לאחר
שכתבתי שורות אלה ,חשוב להבהיר  -שאלות האדם הן כאלה שלא
רק דורשות מחשבה ,אלא מחייבות אותנו להרהר בהן ,גם מבלי
שנשים לב ,או נתכוון לכך.

"בדרך כלל ,שני ילדים לא ישבו לדון על הכעס ,על
הבדידות ,על מקומם בחברה ,אבל בתוך הכיתה,
אפשר לייצר אווירה שתעודד שיח מעמיק" (ענת
גנאור ,מורה)
מהן "שאלות האדם"?
השאלות הגדולות ,לדוגמה' :מי אני ,מהו ייעוד חיי ,היש אלוהים,
היש חיים לאחר המוות ,מהי אמונה ,מהו המוסר ,מהי חירות ,מהי
אהבה( '...מתוך ההקדמה לכרך הראשון) .אפשר להבי ן למה הה�ת
עמקות הפילוסופית ,ההגות ,סחררה את ראשי .הכרך השני מביא
יותר מהפרקטיקה של העיסוק בשאלות ,וכאן גם עניינה של הכמ
תבה .ענת גנאור כתבה את מאמרה ,לאחר שהחל עיסוק בשאלות
הללו במסגרת שיעורי תנ"ך שהעבירה בבית-הספר ,ומשם הורחב
הדיון לחדר המורים .המאמר עצמו מרתק ,ולא רק מפני שהוא חושף
את צפונות ליבם של התלמידים ושל המורים ,אלא גם מפני שהוא
מצביע על הלך רוח ,או מגמה ,השורים על העוסקים בחינוך בבית-
הספר האזורי; אותם אלה המופקדים על חינוך ולימוד ילדינו ,אלה
העונים להם על השאלות  -קשות כקלות  -כשהם בין כותלי בית-
הספר ,בשעות הלימודים.
מתוך השיחות עם ענת ועמיר ,ולאחר מכן עם מייקל לוי ואפרת
אדר ,עלו אצלי השאלו ת המתבקשות  -האם זה מתפקידם של המ�ו
רים לעסוק ולדון עם התלמידים בשאלות כבדות המשקל הללו?
האם האחריות מוטלת עליהם לכוון את הדיונים החשובים האלה ,או
שמא הם מסתכנים בחריגה מתפקידם? ואול י דווקא מדובר בהש�ק
עה מוצדקת ונדרשת ,הראויה לכל שבח? איפה עובר הגבול בין דיון
ענייני והכוונת דעה? מנין לנו ,ההורים ,הביטחון שהמורים לא יטו
את לב התלמידים ויכוונו אותם לדעתם שלהם ,גם שלא במתכוון?

מהמנזר למדבר
עמיר פריימן ,אחד משני העורכים של הספר המדובר " -חינוך -
שאלות האדם" ,גר במושב בנ-י-ציון שבשרון ומתפרנס מתרגום מ�ח
קרי תרופות מיפנית לאנגלית.
זה מאד ספציפי...
"כשהייתי בן  25התגוררתי שנתיים במנזר זן ביפן ,ואחר כך חייתי עוד
 20ומשהו שנה בקהילה עם אוריינטציה פילוסופית-רוחנית בארה"ב.
יש לי תפיסה טובה לשפות והרווחתי את היפנית והאנגלית".
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הספר

יש לך רקע בחינוך?
"לא .כב ר  50שנה אני מנסה לחנך את עצמי וההצלחה מאד מו�ג
בלת".
לעומתו ,ענת גנאור ,חברת נאות סמדר ,היא אשת חינוך בחסד -
מורה לתנ"ך בתיכון 'מעלה שחרות' ומעבר לשעות העבודה היא
יושבת עם הנוער של הקיבוץ למפגשים בהם עולה העיסוק בשאלות
האדם .אני משוחחת עם שניהם ומנסה להבין איך הופכים נושא כל
כך גדול ופילוסופי ,לספר שאפשר לעבוד איתו בשטח  -בכיתה,
בחדר המורים ,בכוללת ואפילו בבית.
עמיר" :עד לפני שבע שנים ,עוד הייתי במסע רוחני; כשחזרתי
לארץ ,חיפשתי ותהיתי  -איך אני יכול להביא משהו מהדברים
הטובים המופלאים שקורים במקומות כמו נאות סמדר ,ו'דרומה',
לתרבות ולחברה המיינסטרימית".
איך מגיעים מתהייה וחיפוש  -לגילוי ופעילות?
"התחלתי לחפש פרטנרים טבעיים לעיסוק בנושא ומצאתי שיש -
בעיקר בתחום החינוך  -אנשים ששואלים שאלות דומות על לימוד
עצמי ,עבודה רוחנית ,הקשבה ,אבל העיסוק הזה מתנהל בשוליים
הרחוקים יותר של החברה ,גם מבחינה גיאוגרפית .הבעיה היתה -
איך להביא את זה לתוך מערכת החינוך ולהשפיע .התחברתי מאד
לאיש החינוך המיתולוגי ישעיהו תדמור ,ויחד איתו ועם עוד כמה
אנשי חינוך הקמנו בשנ ת  2010את 'התנועה להעצמת הרוח בח�י
נוך' .ישעיהו ואני התחלנו לערוך ספרי ם שעוסקים בחיבור בין ש�א

לות הנפש ,הרוח והקיום האנושי ,לבין חינוך".
מה היתה המטרה שלשמה נכתב הספר "חינוך  -שאלות האדם"
ולמי הוא מיועד?
עמיר" :המטרה הכללית של כל המהלכים שאני מעורב בהם בתחום
החינוך ,היא להטות את החשיבה והשיח החינוכיים אל עבר הדברים
החשובים ביותר לאדם .שהם ,לדעתי ,לא חמש נקודו ת במתמט�י
קה"...
איך הגעתם לכותבים בספר ולפי מה הם נבחרו?
"בכרך א' של הספר ,כל מאמר עוסק בשאלה משמעותית אחת,
כמו שאלת האלוהים ,שאלת הנשמה ,שאלת היופי ,שאלת האהבה,
שאלת משמעות החיים ועוד .בחלק מהמקרים חיפשנו מי הכי
מתאים לשאלה מסוימת ולחלק מהכותבים פשוט פנינו ואמרנו  -זה
הנושא של הספ ר שלנו ,על איזו שאלה אתה רוצה לכתוב? בס�ו
פו של דבר ,מה שחיפשנו זה פילוסופים ,שיכולים לכתוב בדרך
שתתחבר לאנשי חינוך.
בחלק ב' כתבו אנשי חינוך מהשטח ,שאת חלקם הכרנו דר ך המע�ו
רבות שלהם בפעילות 'התנועה להעצמת הרוח בחינוך' ,בנוסף ,כתמ
בנו לכמה מהמפמ"ריות בחינוך וביקשנו הצעות למורים שיכולים
לכתוב בנושאים ספציפיים כמו  -דילמות ושאלות גדולות שעולות
מתוך הוראת ההיסטוריה ,למשל".
איך הכרת את נאות סמדר?
"לקראת העבודה על הספר הראשון שערכנו " -חינוך ,מהות ורוח"
 ביקשנו מ 40-אנשי חינוך לכתוב מהי בעיניהם ליבת החינוך,כלומר  -מהו הדבר האחד ,שלתפיסתם ,עליו עומד כל המעשה
החינוכי? מכיוון ששמעתי מהרבה אנשים על נאות סמדר  ,על הח�י
נוך כאן ועל המושג של 'בית הספר ללימוד עצמ י של האדם' ,י�צ
רתי את הקשר וביקשתי שיכתבו מאמר לספר .אחרי שקיבלתי את
המאמר ,רציתי לעבור איתם על כמה נקודות וכך הגעתי למקום
והתאהבתי בו ובאנשיו".
"את המאמר לספר הראשון כתבה ,למעשה ,קבוצה מאנשי הקיבוץ".
מספרת ענת" .כותרת המאמר היא 'מה י למידה' ולאחר העבודה ה�ק
בוצתית ,הוא נערך על ידי חנה זוהר".
ענת ,איך נוצר המאמר שאת כתבת?
"ההתחלה היתה בבית הספר ,במעלה שחרות ,בשיחות שהתקיימו
במהלך שיעורי תנ"ך עם תלמידים שהיו אז ב -י' וב-י"א".
למה דווקא תנ"ך?
"התנ"ך מעלה עיסוק בהרבה שאלות ערכיות על אלוהים ,על עצמי,
על רגשות ,מנהיגות ,מה זה יהודי ,מה זה כיבוש ,מה זה אלימות,
אהבה ,קנאה  -כל כך הרבה עולה דרך התנ"ך .בכלל ,אני חושבת
שדרך כל ההומניסטיקה כמו ספרות ,היסטוריה ,תיאטרון ,עולות
שאלות ערכיות וגם במדעים  -כמו  -מצב ו של האדם בעולם ,ה�ג
לובליות ,מצב כדור-הארץ וכו' ,ואם בית הספר יכול לאפשר את
השיח ,אז מה טוב .כמי שמלמדת כבר כמה שנים ב'מעלה שחרות',
אני מרגישה שההתכוונות של בית הספר היא לפתוח ולהיפתח".
את חושבת ש"מעלה שחרות" מהווה את המסגרת הנכונה לעיסוק

ישעיהו תדמור ועמיר פריימן

בשאלות הללו?
"בית-ספר מהוו ה מקום מפגש שבו אפשר לייצר תנאים לשאול ש�א
לות ,ואם נוצר ת אווירה מאפשרת ,אז התלמידים משתתפים ומ�ש
תפים .בינם לבינם ,כפי שחלקם מעידים ,הדברים האלה כמעט ולא
עולים  -בדרך כלל ,שני ילדי ם לא ישבו לדון על הכעס ,על ה�ב
דידות ,על מקומם בחברה ,אבל בתוך הכיתה ,אפשר לייצר אווירה
שתעודד שיח מעמיק .אני זוכרת שבתור נערה בגילאים האלה היו
לי שאלות קיומיות ,וב'מעלה שחרות' יש פתיחות לנושא .למעשה,
לא מזמן היו בנאות-סמדר מורי בית הספר לסדנה בנושא 'הקשבה'
שנפתחה מכל כיוון בשאלות האדם .עכשיו מתקיימת כאן סדנה
למורים ואנשי סגל ממוסדות להוראת החינוך שכולה על שאלות
האדם".
ענת מרחיבה את ההתייחסות לספר ,ככזה שאינו מיועד רק למסגרות
החינוך הפורמאלי" :בשבילי  ,זה ממש ספר עזר .אני אישית מש�ת
משת בו ,כי אני מורה ,אני מכירה את הספר ,יש לי גישה לכיתה,
לתלמידים .אז אני נפגשת אתם בכיתה ,עובדת עם הספר ,מביאה
אליהם פסקה  -שתיים והנושאים מעוררים אותם ,מדברים אליהם,
כי השאלות רלוונטיות להם וזו מקפצה לשיח .בנוסף ,אני מקיימת
שיח דו-שבועי עם גילאי י"א-י"ב במועדון נאות-סמדר".
למה רק עם י"א-י"ב?
"לנערים בגילאי  16-18יש המון שאלות  -הם ערניים ,חברתיים,
משתנים ,תוהים על העולם ,תוהים על עצמם ,שואלים ,הם הופכים
מילדים בוגרים למבוגרים צעירים ,הם לפני צבא ותוהים איך הם
ינהלו את החיים שלהם .יש להם המון שאלות והאפשרות לשבת
ביחד ולשוחח ודווקא עם מבוגר קשוב  -היא אפשרות מאד יקרה
להם.

"ילדים מסתכלים על מבוגרים כדי ללמוד איך
להתנהג ,אבל לא יוצא להם לפגוש הרבה מבוגרים
ששואלים שאלות פתוחות ומוכנים להודות בכך
שאינם בטוחים בתשובה" (עמיר פריימן ,עורך)
יש לנו כבר מאגר כל כך גדול של נושאים שמעניינים אותם ועולים
מהם ,שכבר לא צריך את הספר".
ומה עם גילאים צעירים יותר?
"אני חושבת שגם עם צעירים אפשר לקיים את השיח הזה ואפילו
מומלץ  -בכל חברה ,פעם בשבוע  -שבועיים ,לשוחח איתם על
שאלות האדם".
עמיר ,כשעבדתם על הספר ,ראיתם בעיני רוחכם משהו כזה -
אנשים יושבים עם ילדים ועובדים על הספר  -לאו דווקא בכיתה?
"מה שראינו בעיניי רוחנו ,זה שבעיקר במכללות להכשרת מורים,
סטודנטים לומדים שמותר ואפשר לגעת בשאלות הגדולות של

המשך בעמוד הבא

ענת גנאור
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המשך מהעמוד הקודם
החיים ורוכשים ביטחון לדבר ,לחשוב ולשוחח עם עמיתיהם ואז ,אם
תצוץ ההזדמנות בכיתה הם יתפסו אותה בשתי הידיים ולא יירתעו
ממנה".
אז בעצם הסיטואציה שענת יוצרת כאן עם הנוער ,היא הפתעה
נעימה מבחינתך ,זה מרחיב את המעגלים.
"כן ,בהחלט לא חשבתי שיהיה שימוש כזה לספר ,בין השאר בגלל
שחשבתי שזה מכוון לאנשים יותר מבוגרים".

דרוש מו"ס
עמיר ,הספר מכוון רק למורים?
"למורים ,להורים ,למדריכים ,לאנשי חינוך"...
היכן הוא מופץ?
"שאלה כאובה...
אני חושב שזה אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו בתחום החינוך
בעשור האחרון ,ואני מוכן לחתום על ההצהרה הזאת ,אבל אני לא
יודע איך הוא יגיע לכל האנשים שכדאי לדעתי שזה יגיע אליהם".

"אני חושבת שזו האחריות שלנו וזה אחד
התפקידים שלנו כאנשי חינוך לתת את המרחב
הבטוח והאקלים הנכון לצמיחה אישית כבני
אדם מעמיקים ,חושבים ועוסקים  -לא רק
בציונים לבגרות ,לא רק בהישגים אישיים ,אלא
גם בשאלות גדולות( ".אפרת אדר ,מנהלת תיכון
'מעלה שחרות')
חשבתם להפיץ את הספר למורי "מעלה שחרות"?
ענת" :אפרת אדר ראתה את הספר וקנתה אותו ונרכש עותק נוסף
לספריה".
עד כמה שהבנתי את המטרה ,אז האמצעי להשגתה הוא הספר .אין
מה לעשות ,אנשים צריכים לקרוא אותו .אני בכוונה לא משתמשת
במילה "מכירות" ,אלא "הפצה" ,כי ברור לי שאין פה אינטרס
כלכלי .יש כאן מסמך מלא כוונות טובות ,שיש בו דברים שגם
אני ,לא כאשת חינוך ,קוראת ואומרת לעצמי שהייתי רוצה לדעת
שכל מורה שהילד שלי מגיע אליו  -קרא את הספר .בכלל ,אני
חושבת שכל בן אדם שחינוך הילדים שלנו מופקד בידיו  -ייחשף
לתכנים האלה.
ענת" :מובן שהספר הוא לא הדרך היחידה לעסוק בשאלות האדם.
הנה ,אנחנו עוסקים פה כבר  25שנה בשאלות האדם והספר הוא
איגום של הנושא והזדמנות בעולם החינוך .מדובר בשנים קריטיות
בהתהוות של בן-אדם ,בגדילה שלו ,בחינוך שלו ,באופי שלו ,בדרך
שהוא מתבונן .החברה שלנו זקוקה מאד לאנשים מתבוננים.
אני רואה שבהרבה מקומות באר ץ יש התפתחות של גישה הולי�ס
טית ומודעות לעניין של  -להתבונן בילד ,להתבונן עם הילד ,לדבר
איתו ,לשאול ,לדבר עם ההורים שלו .זה ישונו גם בבתי ספר לה�כ
שרות מורים".
אם ממילא קיים עיסוק בשאלות האדם ,אז מה מוסיף הספר?
ענת" :הייחוד של הספר הזה הוא ,שהוא מעגן שאלות קיימות ויכול
להיות לעזר למורים ומדריכי נוער .אני ,כשראיתי את הספר ,אמרתי
שאשתמש בו ,אבל אני לא עושה לו נפשות .זה מביך אותי נורא"...
אני רואה שאת נבוכה ,כאילו אני מנסה להפוך אותך לאיזו תגרנית
בשוק ,אבל אני בעיני רוחי רואה תכניות בוקר שבהן מספרים על
הספר ולא את שניכם עומדים בשבוע הספר וצועקים "רק היום!
שניים בשקל!" אני מדברת על הפצת הספר כאקט אידיאולוגי,
כסוג של שירות לקהילה.
"מכון מופ"ת ואנשי היח"צ שלהם שלחו עותקים של הספר לכל
העיתונים" מסביר לי עמיר את הקשיים" .הוא נשלח גם לכל מבקרי
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אפרת אדר ,מנהלת תיכון מעלה שחרות

הספרים ,לכל הספריות ,לכל בתי הספר לחינוך ,ועד כה ,את רק
השנייה שעומדת לכתוב משהו על הספר הזה .הראשון ,היה כתב
עת בערבית ,שנקרא ' -ספרות ,תרבות ,תודעה וטיפול' ...קשה לי
לחשוב על ספרים הגותיים  -לא ספרות יפה  -שזכו לתפוצה רחבה.
אני לא יודע איך ספר הופך פופולארי".
ענת ,זה נפלא לשבת עם הנוער של נאות סמדר ,אבל מה עם כל
האחרים???
"לשבת עם אנשים ולשאול את שאלות האדם ,לקיים כזה שיח  -זה
אירוע מאד אינטימי והוא צריך סביבה מגנה .אני עוש ה את זה ב�ס
ביבה שבה אני נמצאת  -בבית הספר ופה בנאות סמדר .הכי טבעי
לכל אחד לקיים את השיח הזה בסביבה מוכרת וקרובה".
האם יהיה מעקב אחר הנושאים שנידונים בספר? המשך עבודה?
עמיר" :מתחילת העבודה על הספר ,החלום שלנו היה שבסופו של
דבר תיווצר קהילה אינטרנטית של מורי מורים ,כלומר של אנשי
סגל במכללות ,שמרחיבים ומוסיפים עוד מאמרים בצורה מקוונת
ובעיק ר בוחנים איך עוסקים בשאלות האדם בכיתות ובעצם מד�ב
ררים על תרגום של הרעיונות האלה  -לפדגוגיה".
מניסיוני כאמא ,כמעט כל השאלות העולות כאן ,נשאלים בעיקר
ההורים .איך נדע לגשת לנושאים? איך מעבירי ם להורים את ה�מ
סרים הרצויים?
"זה נכון מאד" ,קובע עמיר ומרחיב " -ילדים מסתכלים על מבוגרים
כדי ללמוד איך להתנהג ,אבל לא יוצא להם לפגוש הרבה מבוגרים
ששואלים שאלות פתוחות ומוכנים להודות בכך שאינם בטוחים
בתשובה .אז הילדים מבינים שזה לא מתאים לשאול שאלות ולא
לדעת .קודם כל  -צריך לאפשר להם לשאול".
ענת" :אנשים שואלים שאלות כאלה במקום שבו הלב נפתח ,ופתימ
חת הלב זה משהו עדין ,אז צריך ללכת באופן עדין"...

ממגדל השן  -למציאות
הגעתי לחדר המנהלת לחוויה מתקנת של ימ י התיכון שלי ,ל�פ
גישה עם המנהל הקודם  -מייקל לוי ועם המנהלת כיום  -אפרת
אדר .השיחה נדדה בין הפילוסופיה לפרקטיקה ,בין הבנ ת הש�א
לות ,לעיסוק בהן במסגרת בית-הספר ובין שני אנשי חינו ך אמ�י
תיים  -אפרת ומייקל ,לקורבן חבוט של מערכת החינוך של שנות
ה ,70-80-להלן  -אני.
האם יש מקום לעיסוק בשאלות האדם במערכת החינוך?
"אנחנו היינו שותפים לניסיון מרתק של משהו מאד בתולי ,מאד
ראשוני ,במהלכו באמת בדקנו  -לא רק איך אנחנ ו שואלים ש�א
לות אדם ,אלא גם אם יש לזה מקום במערכת חינוכית ,שהמטרות
המוצהרות שלה הן עוד ידע ועוד מושגים כמותיים ".אומר מייקל.
"אני חושבת שהתשובה היא חיובית ".אומרת אפרת" .אני מאמינה

מייקל לוי

שאם זה לא יקרה פה ,אז אולי זה יקרה במקומות אחרים ,אבל לא
באופן אוניברסאלי לכל התלמידים .אולי יש בתים בהם השאלות
עולות ,אולי יש מדריך משמעותי בחינוך הלא פורמאלי שמתקיים
איתו קשר שמאפשר דיון ,אבל אני חושבת שזו האחריות שלנו וזה
אחד התפקידים שלנו כאנשי חינוך לתת א ת המרחב הבטוח והא�ק
לים הנכון לצמיחה אישית כבני אדם מעמיקים ,חושבים ועוסקים -
לא רק בציונים לבגרות ,לא רק בהישגים אישיים ,אלא גם בשאלות
גדולות".
איך יוצרים אווירה בית-ספרית ,או פדגוגיה של שאלות אדם?
"קודם כל ,צריך להיות מחויבים ".קובע מייקל" .לפעמים עצם
המוסד המאורגן ,הוא בעל כורחו מגביל לחלק מהילדים ,וכשאתה
לוקח שאלות שאתה חושב שהן שאלות אמיתיות ואתה מביא אותן
במסגרת הבית-ספרית ,יכול להיות שבכך אתה גוזל מהילד את
האפשרות להיפתח לדברים האלה .אז אם אתה חושב שזה כן חשוב
ונכון לבית ספר ,עדיין צריך לשאול  -האם אנחנו בכלל מסוגלים?"
אפרת" :אני חושבת שעסקנו בשאלות האדם ,ברבדים כאל ה וא�ח
רים ,גם אם לא באופן ישיר בשנים האחרונות .אנחנו קיימנ ו ומ�ק
דמים תכניות ,כמו תכנית דיאלוג בחטיבת הביניים שמנסה לעסוק
בתכנים האלה  -בשיעורי חברה ,הכיתה מתחלקת לשתי כיתות,
לשתי קבוצות שיח ,כשהמחנך מוביל את הדיאלוג ,יחד עם מנחה
לצידו ,ואנחנו מכוונים לתכנים האלה ,האישיים ,היותר עמוקים,
של השאלות הגדולות ,עם מרחב לשיח רגשי .גם המחנכים עוברים
השתלמות מסודרת במהלך השנה ,וכל שבועיים הם נפגשים כדי
לקבל כלים שמתאימים לשיח הזה ,שהוא אחר מהוראה בכיתה".
יכול להיות שהקירות האמיתיים והמדומים של בי ת הספר מגב�י
לים את יכולות של הילדים לענות על השאלות האלה באמת ,ואז
השאלה היא  -האם יש מקום לעיסוק בדברים האלה במסגרות
החינוך הלא פורמאלי ,שמאד מפותחות באזור שלנו?
מייקל" :אול י הקירות האלה הם קירות של דעות קדומות ,של תפ�י
סת עולם שלא מתאימות? בעיניי הקירות האלה קיימים ,הם חומות,
אבל השאלה היא  -האם הם חייבים להיות? האם ניתן במסגרת
החינוכית הפורמאלית   -שמסגרתה ,כמו שאפרת אמרה ,היא אונ�י
ברסאלית  -למצוא דרך להצמיח בני אדם שהם באמת בני חורין?
אני חושב שהרעיונות מתאימים גם למסגרת הלא פורמאלית ,אבל
החיץ בין השניים הוא בעייתי".
"חינוך הוא חינוך הוא חינוך ".טוענת אפרת" .המפגש המשמעותי
בין בני אדם ,צריך להתקיים בכל מערכת ,בכל מסגרת שמזמנת
מפגש חינוכי  ,ערכי  -אם זה בתוך חדר הכיתה ,אם זה סביב מד�ו
רה ,אם זה בחדר הכוללת ,אם זה בבית ילדים ,אם זה בארוחת ערב
משותפת  -בכל מפגש צריך להתקיים שיח משמעותי.
אני חושבת שהספר "חינוך  -שאלות האדם" פותח כיוונים חדשים
בכלל למערכת חינוך ,באשר היא ,והרצון ,או הרעיון לשלב שאלות
אדם ,ברמה אחרת ,הרבה יותר גבוהה ,פילוסופית ,בדברים שאנחנו

לא נוטים לעסוק בהם ביום יום  -הם מאד נכונים ,לכל מערכת
חינוך שהיא".
"עמיר פריימן (העורך) מצא את 'מעלה שחרות' מאד נוח לעבודה"
מוסיף מייקל" .כי מצד אחד כל הזמן היינו עסוקים בסוגיות ערכיות
וחינוך ערכי ,אבל מצד שני התפאורה תמיד היתה בי ת ספר נור�מ
טיבי של מדדים כמותיים ,של ידע וחומר .המפגש בין שני העולמות
האלה ,התרחש כשהוא פגש את התלמידים שלנו".
אני מקבלת את הרושם שאתם מברכים על הפנייה של עמיר וענת
לעבודה משותפת עם 'מעלה שחרות'?...
אפרת" :אני חושבת שהפניה של עמיר ושל ענת נפלה על קרקע
פוריה .כי אלה סוגיות שאנחנו עוסקים ועסוקים בהן לאורך שנים "
מה היתה מידת ההיענות מהצוות והאם היה מישהו שקם ואמר
 אני לא חושב שזה מתפקידנו ,האחריות גדולה מדי( .לא מתוךהשתמטות ,אלא מתוך חשש אמיתי).
מייקל" :אני נבהלתי מכך שהקול הזה לא הושמע ,כי זה קול נורא
חשוב".
אפרת" :קול של רתיעה?"
מייקל" :כן .הוא הושמע ממש בשוליים ,ואני פחדתי שאולי הקול
הזה קיים ,אבל באווירה הבית-ספרית לא היה נעים להשמיע אותו,
אבל אז ,במהלך השיחה ,הבנתי ,שצוות מורים שלאורך שנים מפתח
תוכניות לימודים ומקיים דיאלוג ,בסופו של דבר זה משפיע עליו.
הצוות של 'מעלה שחרות' כבר מדבר בשפה המתאימה לנושאים
האלה .והפחד שלי מכך שהקול הזה לא עלה ,התחלף בהבנה שהוא
אמנם קיים ,אבל אינו דומיננטי ויש פה ושם אנשים שאומרים 'זה
לא תפקידי' ,אבל רוב האנשים אומרים  -אולי זה תפקידי ,אבל אני
לא בטוח שאני כשיר לעשות אותו".
מה נעשה ,במסגרת הכשרת המורים ,כדי לאפשר להם לקיים עם
התלמידים שיחות על שאלות האדם ,בלי ,או עם פחות  -חשש?
אפרת" :מעבר לאווירה הבית-ספרית  -גם בתוך חדר המורים ,גם
בכיתות ובחצר בין התלמידים ,יוצא הסגל לסמינר בסוף כל סמסטר.
לפני כמה חודשים יצאנ ו לסמינר בנאות-סמדר ,שנושאו היה 'ה�ק
שבה' ,במהלכו קיבלנו כלים שנוגעים בהקשבה עמוקה יותר ,איך
באמת להקשיב בצורה יותר אמפאטית ,בכל שיחה ,בכל מפגש ,גם
עם התלמידים שלנו ,גם עם עצמנו ,גם בתוך חדר מורים .נאות סמדר
היא האכסניה הטובה ביותר לעיסוק בתכנים של שאלות האדם ,של
זהות ,של קיום ,של משמעות ,ואני ראיתי מה העצירה הזאת נותנת
לנו ,מה היא נותנת לצוות ,ועם מה אנחנו מגיעים לכיתה.
אני מאמינה ומקווה שאנחנו כל הזמן עסוקים בזה ונותנים לצוות
כלים ,אבל ז ה לא נשאר שם ,זה מגיע ומחלחל לתלמידים .גם בת�כ
ניות שאנחנ ו מקדמים בשנים האחרונות ,יש חירות יותר גדולה ל�צ
וות להביא את התכנים שהם לאו דווקא מתכנית הלימודים הסדורה
של משרד החינוך ויש לנו יכולת יותר גדולה להתאים את התכנים
לרוח הזאת ,למשל בתכניות בין תחומיות שפיתחנו  -גם שם אנחנו
מכוונים לעיסוק בשאלות הגדולות".
בעצם ,מה שאני שואלת זה אם למורים יש את הכלים  -בתוך
תחום הלימודים המוגדר  -לפתח את השאלות ,אם הן עולות?
מייקל" :אם מורה בא כדי ללמד תנ"ך ,או מתמטיקה ,אז לי יש
בעיה .אבל אם הוא ב א ללמד תלמידים ,אז התנ"ך ואפילו המ�ת
מטיקה ,בטח המדע  -הם רק פלטפורמה שדרכה אפשר להציף את
השאלות האלה.
האם מורי ם מסוגלים? א .מורים צריכים לרצות .ב .הם צריכים ל�ר
צות להיות מורים לתלמידים ולא מורים למקצועות .אגב ,אני רוצה
שמקצועית ה ם יהיו המעולים שבמעולים ,אבל אם מורה מלמד ס�פ
רות ,זה ברור שלא משנה אם הוא מלמד את יהודה הלוי או את אתגר
קרת ,הילדים אמורים לעבד את הזהות של עצמם ולא של המשורר,
ואני מקווה שזה קורה".
אתם מתארים אווירה נהדרת ,תומכת  -גם בצוות המורים וגם
בתלמידים ,אבל לא יכול להיות שהכל וורוד ,שכולם מסתובבים
כל היום בבית הספר ,שואלים שאלות גדולות ומקיימים דיונים
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המשך מהעמוד הקודם

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 5
לזכרו של אלעד דן ,נובמבר 2016
מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי הורים

יציאה ביום חמישי
ה 3.11.16-בבוקר

 3ימים
באזור
הכנרת

יום חמישי – 3.11

יציאה מהערבה .נסיעה של כ 450-ק"מ עד לתחילת
המסלול בבית יגאל אלון בקיבוץ גינוסר ,הליכה דרך חוף
גינוסר בשביל סובב כנרת עד חוף מגדל ,כניסה למגדל
העתיקה .עוזבים את שביל סובב כנרת והולכים לכיוון
הארבל בשביל ישוע ומתחברים לשביל ישראל .עלייה
בארבל וסיום בכפר חיטים .הליכה של כ 12-ק"מ והקפצה
של כ 15-דקות לחניון הלילה בחוף ירדן כינרת -
במקום שירותים ומקלחות עם מים חמים.

יום שישי – 4.11

הקפצה לגזית ,הליכה עם אפשרות לרחצה בנחל תבור,
נחל רכש ,רמת סירין ,מעלה אלות ,רחצה בנחל יבניאל,
טבילה בירדנית וסיום בחניון הלילה חוף ירדן כינרת.
הליכה של כ 20-ק"מ.

יום שבת – 5.11

יציאה ברגל מחניון הלילה ,ביקור בבית קברות כינרת,
הליכה למושבה ולחצר כינרת ,עליה לעין פוריה (אפשרות
לרחצה במעיין) ,חורבת קדש ,יער שוויץ ,פוריה וסיום בכפר
חיטים .הליכה של כ 14-ק"מ .סיום משוער ב 15:00-ונסיעה
חזרה הביתה.

עלות למטייל 400 :ש"ח
המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה30.10.16-

ההרשמה דרך אתר האינטרנט
matnas.ardom.co.il
לפרטים נוספים:
קרן ספיר ksapir19@gmail.com 054-9797946

המשרד להגנת הסביבה
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עמוקים...
מייקל " -המציאות ,ביום יום ,לא נראי ת כמו השיחה .אבל מי שפ�ו
תח את העיניים ,רואה את הכל  .לא צריכים לבוא לבית הספר ו�ל
צפות לראות חבורה של 'כאילו גן עדן' .חיים פה בני אדם ,עם כל
הקשיים של גיל ההתבגרות.

"זה היה מאלף לראות ,איך הילדים שבדרך כלל
מאד כאן ועכשיו ועם הרגליים בקרקע  -נתנו
מעצמם ,נתנו מהמקום העמוק הזה ,האישי,
שאנחנו יודעים שקיים( "...מייקל לוי ,מורה)
בחינוך אי אפשר לזייף ,הילדים חכמים מדי ,אבל אם יש יושרה,
אז כל התהליכים שאפרת תיארה  -יכולים להתקיים ומתקיימים".
העבודה על המאמר של ענת התקיימה ,בעצם ,בין כותלי בית
הספר .איך התרשמתם מהתהליך ומהתוצרים?
מייקל" :אני חושב שלספר יש ערך ,אבל אני חושב שהתהליך
שהוליד את הספר ,הוא הרבה יותר חשוב מהספר  -כאשר מדרבנים
אנשי חינוך להרחיב את הראש ואת הלב ולהפוך של זה למציאות
חינוכית .מי שעובר תהליך כזה ואחרי זה יוצר מציאות חינוכית
כזאת ,התרומה שלו לתלמידים ולעצמו  -היא עצומה".
אפרת" :ישבנו בפורום של מליאת מורים וענת ריכזה את השאלות
על הלוח ומתוך כך היא כתבה את הדברים ואת המאמר .בהמשך,
נפגשנו עם עמיר וענת  -קבוצת מורים שבחרה להמשיך את השיח
העמוק ,הפילוסופי משהו ,שבאמת עוסק בשאלות גדולות ,ואחר
כך התקיימו מפגשים עם התלמידים בכיתה ש ל ענת .המיוחד ב�ת
למידים שלקחו חלק בתהליך הוא שהם לא בחרו להיות שותפים,
אלא עשו זאת ככיתה שהיתה מאד הטרוגנית ,מאד מגוונת ואני
הופתעתי ממידת שיתוף הפעולה והפתיחות שלהם והיכולת לשאול
שאלות עמוקות".
למה הופתעת?
"כי היכולת לשתף ,היא לא מובנת מאליה".
מייקל" :יש גם ילדים שאורח החיים שלהם מאד פרקטי  -אל תדבר
איתי על פילוסופיה למעלה ,דבר איתי תכלס  -י"א ,צו ראשון,
בגרויות  -העולם שלהם הוא עולם פרקטי .והנה בא אליהם אדם
ששואל שאלה ומקשיב קשב רב ,אבל הוא לא מתשאל אותם ,הוא
מחכה ונותן לילד לדבר .זה היה מאלף לראות איך הילדים שבדרך
כלל מאד כאן ועכשיו ועם הרגליים בקרקע  -נתנו מעצמם ,נתנו
מהמקום העמוק הזה ,האישי ,שאנחנו יודעים שקיים ,אבל בדרך
כלל לא בא לידי ביטוי בפורום של עשרים ומשהו ילדים".
אתם כל הזמן מדברים על מסגרת זמן מאד ספציפית ,שבה דנים
עם התלמידים בשאלות האלה .אבל ,לפחות לפי ההבנה שלי ,זה
לא אמור להישאר שם .השאלו ת הללו ,מעצם האופי שלהן ,יכ�ו
לות לעלות בתחומי הדעת וגם ובעיקר בחיי היום-יום .התהליך
מאד חשוב ,אבל אם להיות פרקטיים  -לא כולם יכולים לעבור
אותו .האם התוצר הסופי של התהליך ,כלומר הספר ,יכול לאפשר
לאנשים לעבור "מיני תהליך".
מייקל" :הפער בין קריאת הספר והתהליך ,הוא לא גדול .אני חושב
שהכתבה תעשה את שלה אם מישהו יגיד  -זה נכון ,אני חושב
ששאלות אדם לא באות מספיק לידי ביטוי במערכות שלנו ולמה
אנחנו לא עושים את זה? מה מונע בעדנו? ומישהו יאמר  -בוא
ניתן את הספר הזה מתנה לכל איש חינוך ,או בוא נעשה סדנה ,או
הרצאה ,או בוא נדבר על הכתבה .נקודת ההתחלה צריכה להיות
נקודה אותנטית ,שמישהו אומר  -יש פה משהו ,בוא נפתח אותו".
אפרת" :הספר יכול לפתוח ,הוא יכול ליצור שאלה אצל הקוראים,
הוא יכול לעורר רצון להעמיק יותר בתחום ,ללמוד יותר ,לחקור.
הספר יכול להבעיר ניצוץ בשאלה של פדגוגיה ,של חינוך ויש לזה
מבחינתי ערך מאד גדול  -להבערת הניצוץ הזה".

משולחנו של חנן
לתושבי חבל אילות וקוראי "קצה המדבר"  -ברכות שלום.
בעקבות כניסתי לתפקיד ראש המועצה האזורית ,רצית י לבסס ת�ק
שורת קבועה עם תושבי המועצה .בחרתי בשני ערוצים  -האחד הוא
עיתון זה ,בו אביא התייחסות לנושאים מרכזיים שיעלו בכתבות.
ערוץ התקשורת השני יהיה ניוזלטר חודשי ,שיופץ בין הגיליונות
ובו אביא לידיעתכם אירוע ,התפתחות ,סיפור ,תשובות לשאלות
שיובאו לפניי והזמנה פתוחה להגיב ולהציע .הניוזלטר יופץ כמייל

בעזרת הישובים .מייל זה יכיל התייחסות לנושאים מרכזיים שעל
סדר היום של המועצה האזורית חבל אילות.
בהיותי ,בין השאר ,אדם שחשובות לו שיחות והחלפת דעות ,אני
מאמין שתקשורת רצופה וקבועה תאפשר לי למלא את תפקידי על
הצד הטוב ביותר .תקשורת כזו תאפשר לכולנו להיות מעורבים
יותר בנעשה במועצה.

בברכה ,חנן גינת

hanang@eilot.org.il

שאלות האדם ומקומו במרחב ובזמן
כשנתבקשתי על ידי גל ,עורכת העיתון ,לכתוב על שאלת האדם ,תוך
התייחסות לכתבתה על הספר ״חינוך  -שאלות האדם״ בחרתי לבחון
שאלה זו דרך העיניים של הוראת מדעי כדור הארץ .זהו תחום הקרוב
לליבי ובו עסקתי שנים רבות כמורה וכמנחה.
במבט מדעי או יותר ספציפי של מדעי כדור הארץ ,אנחנו חיים "בכדור
הארץ הכחול" הבנוי מיבשות ואוקיאנוסים .מתקיימים בו יחסי גומלין
בין מערכות כדור הארץ – הגיאוספירה (החומר הסלעי והמותך הבונה
את כדור הארץ) ,ההדרוספירה (מעטפת המים מסביב לכדור הארץ ועל
פניו) ,האטמוספרה (מעטפת האוויר סביב כדור הארץ) והביוספירה
(כלל המערו ת של החי והצומח הקיימות בכדור הארץ) .אנחנו ,ההומ�ו
ספירה (מושג פחות מוכר המתייחס לקיומו של המין האנושי) קיימים
על גבי "הכדור הכחול" כארבעה מליון שנה ,שהם פחות מאלפית
מזמן קיומו של הכדור .המרחב הגיאוגרפי אותו אנו תופסים  -גם הוא
קטן מאוד במרחב של היקום.
מקצוע מדעי כדור הארץ והסביבה נלמ ד בביה"ס שלנו "מעלה ש�ח
רות" מזה כ 25-שנה .תהליך הלמידה כולל היכרות עם החומרים
השונים מהם בנויה הפלנטה שלנו ועם תהליכים חיצוניים ופנימיים
המתרחשים בה .תהליכים אלו קשורים "למחול היבשות" המתרחקות,
מתנגשות וגם מחליקות זו לצד זו.
הלימוד וגם ההוראה של המקצוע מזמני ם לתלמידים התנסות ב�ע
צמאות ואחריות אישית ובעצם מחנכים לכך ,בראש וראשונה .אלה
נדרשות על ידי התלמיד וגם על ידי המורה בכיתה ,במעבדה ובמיוחד
בלמידה בשטח.
למידת החקר ,שהיא חלק חשוב במקצוע ,מתבצעת בסביבות הלמידה
השונות ונעשית בחלקה הגדול בחברותא .הסיורים ומחנות הלימוד
מחזקים את הקשר הלא פורמלי בין הלומדים לבין עצמם ובינם לבין
המורה  .הלמידה היא חווייתית ומשמעותית ומזמנת הבנה לעומק ,ו�ב
זכות הסיורים ישנה גם שמחת הלמידה.
למידת מקצוע מדעי כדור הארץ מאפשרת ומחזקת א ת החשיבה הב�י
קורתית .תהליך זה קורה הן בשאלות "הקטנות" (כמו למשל  -כיצד
חדרו דייקים אל סלעי משקע למצפה רמון?) והן בשאלות "הגדולות",
להן השפעה דרמטית על חיינו (למשל  -האם אכן כדו ר הארץ מ�ת
חמם?).

במרחב  -כדור הארץ הוא אחד משמונה הפלנטות שבמערכת השמש.
השמש היא כוכב וכמוה יש  -על פי האסטרונומים  1023 -ביקום כולו.
אולי נוכל לנסות ולהבין מספר זה ,אם נחשב כמה גרגרי חול יש במטר
העליון של כדור הארץ  -בחישוב מאוד גס נמצא שיש  1021גרגרים.
כלומר ,כוכבים כמו השמש ,יש ביקום פי  100מגרגרי חול אשר על פני
השטח בכדור הארץ!!! הרבה הרבה הרבה....
החיים – האם אנחנו "נזר הבריאה" ,או שיש עוד חיים כמונ ו על פ�ל
נטות אחרות? מה חלקנו בתהליך הכולל והרציף של האבולוציה? עד
כה לא נמצאה הוכחה וודאית לקיומם של חיים אחרים ,של גופים
המסוגלים להתרבות בכוחות עצמם ולתקשר בדרך זו או אחרת עם
סביבתם.
הלמידה של מדעי כדור הארץ כוללת א ת ההיכרות עם חומרים ות�ה
ליכים  -מהאטום ,שהוא מהחלקיקים הקטנים ביותר (והיום גם יודעים
שיש קטנים ממנו) ועד היקום ,שהוא כל המרחב כולו .כאן גם עולה
שאלת הגבולות של הזמן והמרחב .ואם הזמן התחיל במפץ הגדול
 מה היה לפניו? ואם היקום הוא המרחב כולו  -אז מה יש מעליוומתחתיו?
בעזרת העיסוק וההיכרות עם חומרים ותהליכים ברמת המיקרו ורמת
המקרו ,הלמידה וגם הורא ת מדעי כדור הארץ ,יוצרות פלטפורמה ה�מ
זמנת לתלמידים ולמורים את ההתנסות ,החשיבה והחוויה המיוחדת,
העוסקת ב"שאלות הגדולות".
מתוך השאלות הגדולות הללו עולה גם שאלת האדם.
אנחנו חיים כל אחד לעצמו  ,למשפחתו ,לחבריו הקרובים לקהילה ו�ל
סביבה בה הוא חי .אנו עסוקים מאוד בשאלות היומיום החשובות לנו
מאוד!
למידת והוראת מקצוע מדעי כדור הארץ ,מאפשרות לעסוק גם
בשאלות על עצמנו ,וגם להפנות זמן ותשומת לב לשאלות הגדולות
שהוצגו להלן; שאלות שאין אנו יכולים לתת להן תשובות ברורות,
אבל הן חשובות ומרכזיות בעיצוב השקפת עולמנו.
בתהליך זה ,כולם  -תלמידים ומורים ,יוצאים נשכרים .לא "פותרים"
את השאלות ,אבל כן מודעים לקיומן .מציבים שאלות כחלק ממרחב
הלמידה ומאפשרים להן לחלחל אצל כל השותפים בתהליך החקירה
והלמידה.

מה הקשר בין מדעי כדור הארץ ושאלת האדם
כיצד מאפשרת הלמידה את העיסוק בשאלה חשובה זו.
מנקודת מבטי ,למידה זו ,היא המובילה לעיסוק בשאלות הגדולות של
הזמן ,המרחב ומקומם של החיים.
בזמן  -כדור הארץ ומערכת השמש קיימים ,כנראה 4.6 ,מיליארד שנה
והמפץ הגדול היה לפני  13מיליארד שנה .וכמה זמן המין האנושי
קיים? א ם נדמה את משך קיומו של כדור הארץ לשנה ,אז האדם ה�ק
דום ביותר הופיע בשעה ארבע אחה"צ של היום האחרון בשנה זו.
האדם המודרני הופיע בשעה  – 23.45כלומר רבע שעה לפני סוף היום.
???
זו תחילתה של ההומוספירה.

ברכה לבי"ס מעלה שחרות
לכל תלמידי ביה"ס מעלה שחרות  -היסודי והעל יסודי -
בהצלחה בשנת הלימודים!
לשנה מעניינת ומהנה בלימודים ,בפעילות החוץ לימודית ועם
החברים.
כל הכבוד לביה"ס התיכון על דירוגו בין בתי הספר המצטיינים
בישראל ,בהישגים הערכיים ,החברתיים והלימודיים .המשיכו
בטיפוס התמידי בסולם הערכים וההישגים .כה לחי!
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תואר שני
תעודת הוראה
לבתי ספר תיכונײם

לימודי המזרח התיכון
ניהול ױשוב סכסוכים
מנהל ,חברה ומדיניות החינוך
ספרות
מקרא
מנהל עסקים
ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
עבודה סוציאלית

במנהל ומדיניות ציבורית
תגבשת קבוצה לתואר שני
מ
שומי כולל קורס דירקטורים
תואר ײ

ההרשמה לתואר ראשון נמשכת
מלגה מלאה ל 3-שנים
פסיכולוגיה | עבודה סוציאלית | כלכלה | ניהול | ניהול מלונאות ותײרות
לימודים רב תחומײם | ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית | הנדסה שנה א’

08-6304518
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על “מכון הערבה ללימודי הסביבה“
שמעת?
ממש כאן באזור ,בקיבוץ קטורה,
מתקיימת תכנית אקדמית בינלאומית ללימודי סביבה
| תושבי האיזור מוזמנים להרשם לאחד הקורסים המוצעים בתוכנית |
מגוון נושאים סביבתיים בגישה חוצת-גבולות ובינתחומית
היכרות עם האתגרים הסביבתיים במזרח התיכון
הרצאות בשפה האנגלית ,בהוראת מומחים מובילים מהארץ ומחו”ל

פתיחת קורסים סמסטר סתיו | 18.9.16 :פתיחת קורסים סמסטר אביב14.2.17 :

לפרטים והרשמה צרו קשר:
info@arava.org
מכון הערבה ללימודי הסביבה הינו מרכז אקדמי אזורי מוביל לפיתוח מנהיגות סביבתית במזרח התיכון
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אם אתם בסביבה

 /יניב גולן

חנן ,תציל את עמק ססגון
לפני חודשים אחדים הושג הסכם לפיצויו של יואב איגרא תמורת ויתור על תוכניתו להקמת מלונות בעמק
ססגון ,בפתח בקעת תמנע .אלא שהמתווה שגיבשו השר להגנת הסביבה ויו"ר קק"ל הוקפא בעקבות
התנגדותו החריפה של משרד התיירות .ראש המועצה החדש ,חנן גינת ,מקדם את העתקת התוכנית
למבואת הפארק ,כמוצא מוסכם מהקונפליקט .בינתיים זה לא הולך
"אפשר לנצח במאבק סביבתי מאה פעמים ,אבל להפסיד אפשר רק
פעם אחת" ,כך אומר פרופ' אלון טל (מקים מכון ערבה בקטורה,
"אדם טבע ודין" ועוד) .האמירה הקצת-מייאשת שלו תקפה בהחלט
לגבי פרשת עמק ססגון .רק לפני חצי שנה פורסם כאן דבר העורכת
תחת הכותרת "סוף סאגת הססגון" ...והנה טוויסט בעלילה .התפוד
הלוהט ממשיך להתגלגל מירושלים ועד באר שבע ,בואכה משרדו
של ראש המועצה הטרי שלנו .ושוב מסתבר שהרבה מאוד תלוי בנו,
תושבי חבל אילות.
ההכרזה על קץ הקונפליקט היתה סבירה :בראשית השנה נקבעו
פרטיו של הסכם דרמטי בין המשרד להגנת הסביבה וקק"ל  -לבין
קבוצת איגרא .לפי מסמך זה ,יוותרו היזמים על תוכניתם ,העמק
ייפד ה בכספי הקרן הקיימת ויצורף לפארק תמנע תחת ייעוד לש�י
מור .ת ג המחיר  12.5 -מיליון ש"ח ,מתוך כמיליארד שהקק"ל מ�ע
בירה למדינה בשנה עבור "פרויקטים לאומיים וסביבתיים" .אלא
שאז העסק השתבש :משרד התיירות פתח במאבק נחוש למען הקמת
המלונות בעמק ססגון דווקא ,השר גבאי התפטר מסיבותיו שלו
והסיפור נתקע.
המצב שנוצר הוא לא פחות ממדהים ,כשהיזם יואב איגרא מקדם תו�כ
נית ענק שכבר הסכים לבטלהּ .הרי צריך מוטיבציה אדירה כדי לבנות
מתחם תיירות נרחב באמצע שומקום  -כולל הקמתם של גשר ארוך
מעל נחל תמנע ,קווי מתח גבוה ,מתקן טיהור שפכים ,מה לא .איגרא
החל את ההרפתקה בתמנע כשהיה בראשית שנות הששים לחייו .בקרוב
הוא יחגוג  77חורפים ,עד מאה כמו עשרים .ניחוש מושכל :הבלגן הזה
לגמרי לא נחוץ לו .אם המתווה של השר גבאי ויו"ר קק"ל דני עטר לא
יתממש ,סביר שאיגרא יחפש יזם אחר שיסכים לשלם את הוצאותיו,
פלוס משהו .הנה כך עלול צפונה של בקעת תמנע להפוך לפיסת נדל"ן
עוברת לסוחר (ולמה לא קזינו ,יוזמה לוהטת תמיד במרחב אילת).

מהפך בתמנע
כאשר החל המאבק להגנה ע ל עמק ססגון היו פעילי הסביבה בע�ר
בה בודדים על הרכס .אפילו התנועה הסביבתית הרימה ידיים ,ומלבדה
תמכו כולם במיזם :משרדי הממשלה  ,המועצה ,קק"ל ,רשות הטבע וה�ג
נים .אפילו השר להגנת הסביבה דאז ,גדעון עזרא המנוח ,קבע ש"לגבי
כפר הנופש בפלמחי ם והמלון בתמנע לא ניתן להחזיר את הגלגל ל�א
חור" .אגב ,הוא כיהן אז במקביל גם כשר התיירות והתעקש שאין ניגוד
אינטרסים בין שני התפקידים.
(צילום :חן גלילי)
בעד מלון בססגון .אמיר הלוי

בעד המתווה ,כנראה .יואב איגרא
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אלא שמפת הכוחות השתנתה דרמטית מאז ,בעקבו ת מאמצים מת�מ
שכים וכמה תפניות מפתיעות בעלילה .הרבה פורסם ,אבל לא הכל.
השר להגנת הסביבה ארדן נטל אחריות ,ואז גם רשות הטבע והגנים
יצאה סוף סוף מהארון ,כשהודיעה שמבחינתה "אין זה ראוי להקים מלון
בעמק ססגון" .מה שלא פחות חשוב :על אף שאינו מאושר מהסכום
שהוסכם ,נמצא היזם  -הלכה למעשה  -בצדם של מחייבי המתווה.
קשה להאמין.

מנכ"ל משרד התיירות ,אמיר הלוי" :המסר של
המדינה ליזמים בעקבות ססגון וגם פלמחים זה
'אל תבואו' ...התוצאה תהיה שהילדים שגרים
בערבה והיום הם בכיתה א' ,ימשיכו להתחרות
בעתיד על הדירות בתל אביב ,כי אין להם תקווה
ופרנסה בערבה" .נו באמת...
ומי ניצב מול הקואליציה הנאה הזו? בעיקר משרד התיירות ,שפתח
בקמפיין נמרץ נגד מתווה גבאי-עטר .מבחינתם ,גם אם איגרא מתקפל
לגמרי ,הם עדיין דורשים את השטח הספציפי הזה למלונאות .האזור
הזה "שלהם" .הם יביאו יזם אחר ,שכוחו במותניו ,וקדימה הפועל.
כדי להבין אם אפש ר בכל זאת להידבר ולגשר על הפערים ,נערכה בח�ו
דש יוני פגישה בין צמרת משרד התיירות לבין נציגי העמותה להצלת
עמק ססגון ו"אדם טבע ודין" (כולל הח"מ) ,במהלכה הציג המנכ"ל
אמיר הלוי את עמדת המשרד" :הממשלה השקיעה תקציבי עתק בהקמת
שדה תעופה בינ"ל בתמנע וכן מקודמת תוכנית אסטרטגית לעיר אילת.
הפרויקטים הללו מחייבים היערכות כוללת וכן מינוף תיירותי .פארק
תמנע לא ממצה את הפוטנציאל שלו ולכן הקמת המלון חיונית".
אנשי המשרד ביטלו לגמרי את דבריו של רכז התיירות האזורי שלנו,
שמול יעקב ,שבראיון לגיליון פברואר של "קצה המדבר " קבע מפו�ר
שות כי מתקן מלונאי גדול במיקום כה רגיש לא רק שלא יועיל לענף,
אלא עלול לפגוע באופן משמעותי באטרקטיביות הנופית של פארק
תמנע .למרות שכל צד נותר בעמדתו ,כצפוי ,התנהלה הפגישה באווירה
עניינית ,בסך הכל .המנכ"ל אפילו ריסן מדי פעם את מי שהצהיר שהם
הולכים לבנות את המלו ן על הראש שלנו ,בין שזה ימצא חן בעיני ת�ו
שבי הערבה ובין שלא .סוכם לפתוח ערוץ הידברות ונקבע סיור משותף
בחלופת המבואה.
התחושה הדקיקה הזו ,שיש עם מי לדבר ,החזיקה מעמ ד פחות מ�ש
בוע ,עד ש"גלובס" פרסם
ראיון נוסף שבו החריף הלוי
את מתקפתו" :המסר של הממ
דינה ליזמים בעקבות ססגון
וגם פלמחים זה 'אל תבואו'...
התוצאה תהיה שהילדים שגמ
רים בערבה והיום הם בכיתה
א' ,ימשיכו להתחרות בעתיד
על הדירות בתל אביב ,כי אין
להם תקווה ופרנסה בערבה".
נו באמת ...מה נאמר ,חברים,
בעד חלופת המבואה .חנן גינת

(יוצרת בלתי ידועה)

על הדברים הבוטים הללו? "אין תקווה בערבה" זה סלוגן חזק שעוד
עלול לתפוס .ואולי באמת אין ברירה אלא להקים מלון בתמנע  -כדי
שילדי חבל אילות יישארו במדבר ולא יכבידו על שוק הדירות התל-
אביבי .הדיבור הפטרוני הזה מקומם ומבאס ,אב ל ככה זה בישראל :ה�מ
טרה מקדשת את האמצעים.

פחד וחשבון
עוד דבר משמעותי שהשתנה בעת האחרונה :התחלף אצלנו ראש מומ
עצה .כידוע ,היה אודי גת מליץ יושר נמרץ של פרויקט איגרא ,קידם
אותו במערכת התכנון ונאבק עליו בבתי המשפט ובמרחב הציבורי.
לעומתו ,חנן אינו מחויב "ליזם ולמיזם" (מה גם שאיגרא בעצמו הסכים
לאותו מתווה של פינוי-פיצוי) .אם כן ,מה עמדתו של ראש המועצה
שלנו בנוגע לעתידו של עמק ססגון? כיצד ינהג? ובכן ,אלו שאלות
שטרם שמענו עליהן תשובה בהירה .מ ה שברור הוא ,שתהיה להן הש�פ
עה מרחיקת לכת על פניו של עמק הערבה בדורות הבאים.
מיד כשנכנס לתפקידו ,נדרש חנן לצלול לתוך הפרשה ,משום שהתוכנית
היתה אמורה לעלות לדיון בוועדה המחוזית(  (שבינתיים נדחה לספט�מ
בר) .חנן קיים סדרה ארוכה של פגישות עם הגורמים המעורבים ,מאילת
ועד ירושלים .לבסוף החליט לקדם את חלופת המבואה ,באופן שיהפוך
את הקרב על הססגון למיותר; מה שקוראי ם פתרון  .Win-Winזה ,כמ�ו
בן ,מהלך ראוי מאוד ,הבעיה שהוא אינו מקובל על משרד התיירות.
בכירי המשרד טוענים שבדקו את האופציה ,והוברר להם ש"שום יזם
לא יסכים לבנות בחלופה הזו" ,על אף שהומלצה על ידי צוות מקצועי
שמינתה המדינה .מצד שני ,הם בטוחים לגמרי שיימצא היזם שיכניס
את ראשו לתוך המיטה החולה של עמק ססגון .נו טוב.
נראה כי בשלב זה  -עדיין לא חלפו מאה ימי החסד  -מתלבט חנן בין
הצורך המתבקש להגן על אזור נדיר ביופיו ובערכו הנופי ,לבין חוסר
הרצון להישאב לתוך המערבולת העכורה .לא גינת ולא איגרא (שיש לו

"כמו להיות 'ניטרלי' כלפי אגרטל שצונח לרצפה" .עמק ססגון

פרויקטים נוספים ,למשל הקמתו מחדש של כפר הנופש "נוף אילות")
מעוניינים להתעמת עם בעלי המאה והדעה מקריית הממשלה.
הגיעה השעה :חשיבות הנושא מחייבת ליזום תהליך אזורי ,שבמהלכו
תתברר סוף סוף עמדת הציבור שלנו בנוגע לעתיד צפונה של בקעת
תמנע .זה ימנע את המשך המצב שבו אד ם אחד מדבר בשם האזור ,כ�ש
עמדתו מוגדרת לעת עתה "ניטרלית" .ואפרופו :חבר שלי אומר שכאשר
אגרטל צונח מהשולחן ,לניטרליות ולהימנעות מפעולה יש רק תוצאה
מעשית אחת.
המאבק להצלת צפון תמנע נכנ ס כעת לשנתו העשירית ,אך נשף המ�ס
כות מסרב להסתיים .הפרשה נראית יותר כמו פארסה .משרד התיירות
מקדם בכוח מיזם ללא יזם; היזם דוחף פרויקט שמאס בו; ראש המועצה
מתלבט ,וכולם מחכים למישהו שיתיר את הפלונטר .הרי יש לנו מספיק
מלחמות גם בלי הניסיון לתקוע בכוח מטבח מוסדי ,ג'קוזי ובריכות
ביוב ,בין ההרים היפים של בקעת תמנע.

"לא" לתורן המדידה
מחשש לפגיעה בציפורים :הוועדה המקומית לבניין ערים החליטה שלא לאשר את הבקשה להצבתו
של תורן למדידת רוח בשטחי קיבוץ אילות
נדחתה הבקשה להצי ב תורן מדידה בגובה  80מטרים בשטחי ה�ח
קלאות של קיבוץ אילות .הבקשה הוגשה על ידי הקיבוץ וחברת
( EDFחברת החשמל הצרפתית) ,במטרה לאסוף נתונים על משטר
הרוחות באזור ולבחון את היתכנות הקמתן של טורבינות לייצור
חשמל .חברי הוועדה קיבלו פה אח ד את ההתנגדות שהגישו של�ו
שה גורמים :תשעה חברים מקיבוץ אילות ,החברה להגנת הטבע
ו"סביבה בריאה בערבה"  -סבב"ע.
בדיון טען דני מולכו ,חבר אילות ,שאפשר לקבל מידע אמין
באמצעים חדישים (מד לייזר) שאינם דורשים הקמתו של תורן
כה גבוה ,המחוזק בכבלים .בשמי הערבה חולפים מדי שנה כחצי
מיליארד בעלי כנף .במצגת של מולכו הופיעו תמונות של צמד
שקנאים שמתו כתוצאה מהתחשמלות ,בסמוך למאגר אילת.
עוד טענו המתנגדים כי התורן יהיה "הכפתור שסביבו יתפרו את
החליפה"; כלומר ,שעצם יצירת המוקד הפיזי ,כמו גם ההשקעות
הכספיות ,יניעו תהליך ולחץ למימוש המיזם .זאת  ,בשעה ש�ה
שאלה הכללית ,האם ראוי להקים טורבינות בגובה  140מטרים
בערבה ,טרם נדונה (יום עיון בנושא ייערך במרכז למחקר ואנרגיה
מתחדשת בתאריכים .)8-9.9
מעניינת העובדה שחברים מאילות חתמו על התנגדויות לתוכנית
שמקודמת על ידי קיבוצם .בשולי הוויכוח הענייני ,כן א ו לא ט�ו
רבינות ,התעורר מתח רב סביב העובדה שההנהלה העסקית של
המשק הגישה בקשה שנויה במחלוקת  -תוך התעלמות מהדרישה

לקיים עליה דיון פתוח בקהילה.
אריה רובינשטיין ,חבר אילות השותף לקידום היוזמה ,אומר
שממילא ניתנה התחייבות מפורשת שהנושא יובא להכרעת החבמ
רים ,כאשר יהיו נתונים ממשיים ויתברר אם אכן יש אופק כלכלי.
"מדובר בהקמת תורן ותו לא" ,הוא קובע ,ומוסיף שהחברה אכן
משתמשת גם במערכת לייזר ,אך מד רוח בראש התורן מספק
מידע מדויק יותר .רובינשטיין" :עמדנו בכל הקריטריונים של
רשות הטבע והגנים  ,והתוכנית עולה בקנה אחד עם המתווה ש�נ
קבע בתוכנית המתאר הארצית .מדובר בחברה רצינית ,שזכתה
עכשיו במכרז הפוטו-וולטאי בתמנע ותשל ם על הקרקע  220מ�י
ליון ש"ח .הם לא ישחקו משחקים".
תערערו?
"היזמים טוענים שאין לוועדה המקומית סמכות לקבל את ההחלמ
טה ולכן תוגש פנייה לוועדה המחוזית".
איך קורה שחברי אילות מתעמתים בוועדות הבנייה ,במקום
לקיים דיון פנימי?
"זה באמת לא נראה ולא נשמע טוב ,ומזיק למרקם החברתי .עדיף
שהשורות תהיינה מלוכדות ,שההליך הדמוקרטי בתוך הקיבוץ
ימוצה .היתה למתנגדים אפשרות לפנות להנהלה החברתית והם
לא עשו זאת .מצד שני ,ההנהלה העסקית לא כרתה אוזן לטענות
הביקורתיות ,וחבל".
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

צח"י – למען החוסן הקהילתי
כאשר מתרחש אירוע חריג בקהילה ,הצלחת ההתמודדות תלויה ברמת
המוכנות .חבל אילו ת שם לפניו למטרה להתכונן למשברים מכל הס�ו
גים ,כדי שתהיה כתובת ברורה לכל ישוב ולקהילת חבל אילות כולה,
בעת הצורך .התארגנו ת הקהילה – היישובית והמועצתית – תורמת ל�ה
רגשת הביטחון הקהילתי והמוגנות האישית.
שיפור וחיזוק החוסן הקהילתי הם בין התחומים החשובים בהם עוסקת
המחלקה לשירותים חברתיים לאורך השנים.
לצערנו ,מצבי משבר קיימים גם בזמן שגרה .משבר יכול לנבוע מהמצב
הבטחוני או מאסון טבע ,אך גם ממצב שמתעורר מבעיות חברתיות,
בריאותיות ,תאונות מסוגים שונים ,ועוד סיבות מגוונות.
כדי להעניק כלים לכל ישוב להתמודד בעת משבר בצורה נכונה –
מהנקודה הראשונה של אבחון המצב ,דרך התארגנות לנתינת מענה,
התמודדות עם אתגרים לא צפויים ,ושיקום לאחר המקרה – המחלקה
לשירותים חברתיים ומחלקת הביטחון ,יזמו בשנת  2009בניית צוותי
חירום ישוביים (צח"י) ,בכל  12ישובי החבל.
מטרת הצח"י לתת תשובה קהילתית להתמודדות עם מצבי משבר או
חירום ,כאש ר יש לזכור כי הצח"י אינו מחליף את פעולות המוסדות ה�ר
שמיים (חינוך ,רווחה ,צבא ,משטרה וכד') ,אלא משלים אותם בקהילה
ובישוב.
קיימת חשיבות גבוהה להכשרת בעלי התפקיד המקומיים בצוותים כדי
להעניק כלים שיאפשרו להתכונן למתן מענה בעת חירום ,לפעול באופן
מידי במידת הצורך ,להכיר את המקבילים בצח"א (צוות חירו ם אז�ו
רי) ,ולארגן תמיכה קהילתית מתמשכת לצרכים המתעוררים בעקבות
האירוע .בצוותי חירום מתנדבים בתחומים שונים :ניהול מטה ,דוברות,
תקשורת פנים-יישובית ,רווחה וקהילה ,רפואה ,ביטחון ,לוגיסטיקה,

מוקד טלפוני ועוד.
צוותי החירו ם בישובים מעודכנים ועכשיו אנחנו עומדים לקראת הה�כ
שרה נוספת ,הנחוצה לאור הזמן שעבר מאז הקמת והכשרת הצוותים,
תוך החלפת בעלי תפקידים  .ההכשרה תועבר על ידי אל"מ במי"ל א�פ
רים (אפי) מישוב ,יוצא פיקוד העורף ,שם שימש כראש ענף התיישבות,
ראש מחלקת אוכלוסייה ומפקד מחוז דן .מאז שחרורו מצה"ל הוא
מייעץ בנושאי חירום לרשויות ומשרדי ממשלה.
מתנדבי צח"י ה ם מתנדבים לכל דבר ,כולל ביטוח וזכויות ביחידת הה�ת
נדבות של המועצה .נשמח לשיתוף הפעולה שלכם ,התושבים ,בחידוש
מערך זה ,התורם לשקט הנפשי של כל התושבים ,בחירום ובשגרה.

תרבות בחבל אילות
פותחים שנה בתרבות האזורית
בחודש יולי האחרון סגרנו את עונת התרבות החולפת וכבר אנו עומדים בפתחה של שנת
פעילות חדשה.
את התוכנית מובילה ועדת התרבות האזורית בה חברים נציגי ם מהישובים השונים ה�נ
פגשים מידי חודש לדיונים שוטפים .בכל סוף עונה מתכנסת הועדה לישיבה מורחבת
לסיכום שנת הפעילות שעברה וקובעת את המדיניות לקראת השנה החדשה.
זוהי הזדמנות טובה לברך את חברי הוועדה (חלקם עושים תפקיד זה בהתנדבות ולאורך
שנים רבות) ולהודות על השתתפותם המסורה והמועילה לאורך השנה  -הן בבחירת
האירועים והן בעיצוב התרבות המקומית.
ומה בעונת התרבות הנכנסת  -אל התוכנית המגוונת לילדים ,למבוגרים ולכל המשפחה
מצטרפת השנה סידרת פעילויות חדשה ,אותה מובילים צעירים מהאזור .מבחינתנו זוהי
פלטפורמה חדשה המבקשת ליצור הזדמנות למפגש תרבותי  -אזורי לצעירים (גם ברוח),
בתקווה כי תהווה מקור לעניין ,מפגש וחווית תרבות נעימה ומעשירה באזורנו .אירוע
הפתיחה החגיגי לסדרה יתקיים כבר בתחילת ספטמבר – יום רביעי ,7.9 ,ברחבת האולם
האזורי.
באירוע  -להקת הרוק "סלט גרוב" מקיבוץ קטורה ,בירה "ברצינות" ובזול והפתעות.
מחכים לכם!
פרטים על כל אירועי התרבו ת תוכלו למצוא באתר המועצה ,בפליירים המחולקים לב�י
תכם בתחילת כל חודש וכמו-כן על גבי לוחות המודעות ביישובים.
המעוניינים להצטרף לנמעני הניוזלטר השבועי של מח' התרבות ולקבל מידע שוטף על
אירועי התרבות בחבל  -שלחו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם למחלקת תרבות
.tarbut@ ardomnet.co.il
 7.9ברחבת האולם האזורי
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בברכת שנת פעילות טובה ,פורייה ,מעניינת ומעשירה
מחלקת תרבות .מתנ"ס חבל -איילות

חוקרים פטריות עובש

ספטמבר

ציפור החודש

סלעית נזירה
שלושה מינים שונים של סלעיות שחורות-
לבנות חיות דרך קבע באזורנו (עוד שמונה
מיני סלעיות מבקרים פה בנדידה וכמזדמנים):
*סלעית לבנת כנף ,שכתמים לבנים בכנפיה
בולטים בתעופה ,מקננת באזור ההר ובחורף
נצפית גם בערבה.
*סלעית שחורת בטן ,המקננת בואדיות
צחיחים ובולטת בבטנה השחורה.
*סלעית נזירה ,המיוחדת מכולן .הזכר שחור
ולבן עם מקור ארוך אופייני ,הנקבה ,חומה-
אפרפרה "מצ'עממת" ,עד שהיא פותחת את
זנבה החלודי .הסלעית הנזירה גם היא מקננת
בפינות נידחות בהרים ובערבה במספרים
קטנים יחסית ,אך בחודשים אוגוסט וספטמבר,
לאחר הקינון ,נצפים באזור פרטים רבים.
בספרות ,הסלעית הנזירה ידועה כיציבה
ולא נודדת ,אך הגעתם של פרטים רבים
והיעלמותם לקראת אוקטובר ,מעידות על
תנועה של אוכלוסיה שחלקה ,ככל הנראה,
מגיע מאזורים אחרים במדבר הגדול הסובב
אותנו ,בדרכם לאזורי החריפה המסתוריים
שלהם (ככל הנראה ,מדובר במדבריות הסהל
שמדרום לסהרה).

צילוםStefan Tewinkel :

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

צילום :בני שלמון

 /איתי שני

 /בני שלמון

ספטמבר

שיטה סלילנית
שיטה סלילנית היא העץ הבולט בנגב .עונות הפריחה והלבלוב
מתאימות למשטר הגשמים במקום מוצאה  -מזרח אפריקה ,שם
יורדים גשמים באביב ובסתיו .אצלנו  -בתחילת הקיץ חלה שלכת
חלקית ,והשרת הפירות שנוצרו בסתיו הקודם ,ומתחילה פריחה הנמ
משכת עד דצמבר.
עליה של השיטה הסלילנית עשירים במים ובחלבון (מעל ,)15%
ולכן פרחיה ופירותיה מהווים מזון מועדף לעשרות מיני בעלי חיים,
כמו יעל ,צבי ,שפן ,שחור-זנב ,וחרקים ייחודיים לה( (עלעלית ,ג�מ
שון השיטים ,עשקוץ).
הנוף הרחב מספק צל בשעות היום בקיץ הלוהט" -מצרך החודש"
לציפורים ,צבאים ויעלים.
השיטה הסלילנית עמידה למנעד רחב של טמפרטורות -מדרום
הערבה עד גובה  1,200מ' בסיני ,אך דורשת יחסית הרבה מים ולכן
נמצאת באפיקי נחלים להם אגן ניקוז רחב ,או בשולי מלחות .בשני
בתי הגידול הללו יש שפע מי תהום רדודים (אקוות) הזורמים כל
השנה בעומק מטרים ספורים מפני השטח.
השיטה נזכרת בספר שמות כמקור עץ לבנין המשכן ,וכסמל לעתיד
גשום באחרית הימים..." :אשים מדב ר לאגם-מים וארץ ציה למ�ו
צאי מים .אתן במדבר ארז ,שטה( "...ישעיהו מ"א ..." ,)19 18-
ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים( ".יואל ד ' .)18
שיטה סלילנית היא "מין מפתח" ועץ מעצב נוף בערבה ,ולכן
ראויה לנטיעה ביישובי הערבה  -לנוי ולצל ,וכלוגו ליישובים
ולמוסדות שבה.
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מעבר לקצה

 /יניב גולן

שו"ת קיבוצי
חיבוקים בין גברים ,ההבדל בין "אחלה" ל"סבבה" ,טובת המשק ,מוזיקה במועדון הריקודים ,המסע
לפולין ואפילו ההיבט המקומי של השלום העולמי ...כן כן ,החיים ביחד מזמנים לנו אינספור אתגרים,
כדי שנוכל לצמוח מתוך ההתמודדות עמם .לכל שאלה תשובה ,לכל תשובה שאלה
* מינה גורן ,ותיקה בעלת זכויות :אני מעוניינת לשלב יותר
סלנג בדיבור שלי ותהיתי אם יש הבדל בין 'אחלה' לבין
'סבבה'?
המדור משיב :בתכלס אין הבדל .שתיהן סבבה.
* פרנץ ק ,.מועמד לקליטה ,כותב :בזמן שהקיבוץ בוחן

בחשדנות אם אני ראוי לו ,אני עצמי מתלבט אם מתאים
לי להצטרף אליו ...ובכלל ,איך אני יכול לדעת שהקיבוץ לא
יהפוך למתחדש  -חלילה  -שנה או שנתיים לאחר שיקבלו
אותי ,אם יקבלו אותי?

המדור משיב :זה בסדר ,פרנץ ,לא יקבלו אותך.
* רותי ממשיכה בעניין דומה :איך אני יכולה לדעת אם ומתי

הקיבוץ שלי צפוי להתפרק? האם יש סימנים מקדימים?

המדור :כן .אינדיקציה טובה למצבה של הקהילה היא כמות
החשל"ש ("חומר שלא שייך"  ,כלומר פסולת) שמתע�ו
פף ברוח .אם באזור החד"א יש הרבה ניירות ושאריות ניילון ,זה סימן
שלאנשים כבר אין חשק להיות ביחד.
* דבורית משתאה :מה הסיבה שכאשר אני מחפשת מברג פיליפס

במוסך יש במגירה הכתומה רק מברגים שטוחים ,ולהיפך?

המדור :מאותה סיבה שברפת חסרים תמיד מגפיים בגודל שלך ,דווקא.
* שלמה פפרזלץ ,הממתין לשיפוץ ביתו ,מבקש לדעת בינתיים :האם

ומתי יהיה שלום עולמי?

המדור :שאלה קשה שאלת ,שלמה ,והאמת היא שאין תשובה ברורה.
על כל פנים ,לא יהיה שלום עולמי עד שכ ל האנשים שמתגוררים א�צ
לכם יואילו בטובם להשיב ברכת שלום לבבית לשותפיהם מזה עשורים
ארוכים.

שגיא נאור ,חבר מקיבוץ מצליח בערבה ,שואל:
"האם יש משהו משותף לילד מעצבן ,נפיחה
ריחנית ודיסוננס קוגניטיבי?" .המדור משיב :כן,
שלושתם נסבלים אם הם שלך
* עודד צ .מביע דאגה :באחרונה החל אצלנו קטע חזק של חיבוקים
בין גברים ,ברוח הריינבואו כנראה .אני חושש שיום אחד מישהו ירצה
להתחבק איתי .מה לעשות?

המדור :אתה חייב להשתחרר בנאדם .זה כיף גדול להתחבק ,בעיקר
עם מי שאוהבים  -אבל לא רק .אומרים שאם אתה מצליח להחזיק את
החיבוק  30שניות ,האוקסיטוצין משתחרר ויש תחושה של התרוממות
רוח .זה משכיח את הדברים הפחות נעימים.
עודד ממשיך :ומה בנוגע לחיבוקים עם בחורות צעירות?
המדור :פחות עדיף .תשאיר להן את היוזמה.
* שגיא נאור ,חבר מקיבוץ מצליח בערבה ,שואל :האם יש משהו מש�ו

תף לילד מעצבן ,נפיחה ריחנית ודיסוננס קוגניטיבי?
המדור :כן ,שלושתם נסבלים אם הם שלך.

* אילן הסטלן ,גור אינסטלטורים בעל שתי ידיים שמאליות ,תוהה :איך
זה שסיגריות מסרטנות נמכרות במרכולית שלנו במחיר מסובסד ,אבל
אם תופסים אותי מעשן 'ג'וינט על המרפסת ,יש לי עסק עם ועדת ח�ב
רים (דרך אגב ,זה היה פארש)?
המדור :קודם כל תגיד תודה שההורים שלך הגיעו באותו גרעין עם
רכזת הוועדה ,כך שהסיפור נסגר בשקט ביניהם .דבר שני ,החיים על
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"העשן של הטרקטור הורס לי את עור הפנים" .ציור :טמיר חן

הגבול עם ירדן מחייבי ם אותנו לשמור על ערנות ,אז תרגיע עם ה�ש
מחבּר פלסאון ,אל תתעצל ותחליף את הגומיות
כטות .וכשאתה פותח ָ
המשומשות בחדשות .זה יחסוך הרבה עבודה בעוד שנתיים.
* דנית הרקדנית מתרעמת :למה המוזיקה במועדון שלנו מבאסת כל

כך?

המדור :כי זה מה שהדי-ג'יי אוהב וכי לא שתית מספיק קאיפירניה.

* רונית ההריונית משתפת :נתקלתי בדילמה מוסרית זעירה אך מצ�י
קה ...אני יכולה להרוויח קצת מקלקוליה של המערכת ,או להפסיד
הרבה בניסיון לתקנה .מה לעשות?

המדור :תשתתפי בביזה ,רונית .נקיפות מצפון הן תופע ת לוואי של ט�ב
עונים ,כתוצאה ממחסור בוויטמין  .B-12ושיהיה בהצלחה.
* אדיר זעירא ,צעיר מבטיח ,תוהה :האין זה מגוחך שאנשים שחיים

בשותפות מרחיקת לכת בשיפולי הציוויליזציה לא סובלים זה את זה?

המדור :אדיר אתה צודק .זה באמת מגוחך.
* יוגב ,דקלאי בנשמה ,מתוודה :אני אוהב חקלאות ,אבל חושש שהעשן

של הדיזל מהטרקטור ,שעליו אני נוסע כל היום ,מזיק לבריאות ופוגע
בעור הפנים שלי.

המדור :אז בפעם הבאה אל תתנגד להצעה שנמסור את שטחי החקלאות
שלנו לקבלן .תדע לך שהתאילנדים אסירי תודה על האפשרות לעבוד
אצלנו ולגאול את בני משפחותיהם מעוני מרוד .ובקש ר לסכנות ה�ב
ריאותיות :עד עכשיו י ש  100אחוז תמותה בקרב בני האדם .תוכל ל�ה
תנחם בזה שהיית שותף להפרחת הציונות וייבוש השממה (אכן ,במחיר
הרס הדיונה ועוד עשרות אלפי דונמים).
* זאב וולף :שמעתי שיש דבר כזה "עקרון הפרינציפ" ,אבל לא הבנתי

בדיוק מהו.

המדור :זה האנטי-חומר שממנו עשוי בוזון היגס.
* יפית ,תלמידת י"א טרייה ,מתלבטת :האם לנסוע לפולין?
המדור :ובכן יפית ,זו החלטה אישית שלך ,ושלך בלבד .עליך לזכור
שרק אם תצטרפי למסע תדעי באמת אם היה כדאי או לא כדאי .וזה
בוודאי עדיף מאשר להרגיש שפספסת משהוש  שלעולם לא תוכלי ל�ע
שותו ,עם ההכנה המעמיקה ,הליווי הרגשי ,הטקסים ,נהג האוטובוס
הנחמד וכו' .הרי כמעט כולם נוסעים  -ואת בדרך כלל לא רוצה להיות
חלק מ"אלה שלא" ...ממילא ההורים לא יתנ ו לך את הכסף הזה למ�ט
רה אחרת ,אז לפחות תהיי עם החברים בחוויה המשמעותית ביותר של
השנה ותראי עוד חתיכה מהגלובוס!XOXO .

בא והולך

 /דובי גולדמן

ג'ודאיזם
אנשים שמימיהם לא רצו ,או ביצעו תרגיל מחוכם יותר מישיבה על הספה ,הפכו בימי האולימפיאדה
לפרשני ספורט .אז מה מונע מדובי גולדמן לפרשן את עולם הג'ודו ,ששורשיו ,כך מסתבר ,מגיעים
לראשית ימי העם היהודי? דובי ,לפחות ,עושה את זה מצחיק
אני מבין קטן מאוד בספורט .באמת .בסופו של יום ,מכל עולם הספורט
בחרתי לאהוד את הפועל קטמון .זה כבר אומר משהו על שיקול דעתי
(כמו שזה אומר משהו על ראש מועצה מסוימת בדרום הארץ ,אבל אני
לא רוצה להכנס לזה שוב) .מהכל אני מבין הכי פחות את הסיפור הזה
של האולימפיאדה .כלומר  -אני מבין למה הגויים נפגשים מדי ארבע
שנים להתחרות זה בזה ,אני רק לא מבין מה אנחנו עושים שם.
ראשית – בחירת המקצועות בתחרות המשוקצת הזאת ,נעשתה מראש
כדי למדר ממנה יהודים .מקצועות שאנו מעולים בהם ,כגון מלמול
פסוקי תהילים ,השלכת תרנגולות בסיבוב ,א ו  3,000מטר בריחה מק�ו
זאק – מראש לא נבחרו להשתתף באירוע הגדול .אך בזאת לא הסתפק
ועד הגויים הבינ"ל והוסיף שינויים מרחיקי לכת למקצועות אחרים ,כדי
להכשיל את טובי בחורינו .כך ,לשם דוגמה ,במקצועות המרד הגדול
בחרו דווקא בחץ וקשת ,מקצוע בו אנו בינוניים במקרה הטוב ,במקום
המקצה החזק שלנו של הדלקת מנורות במעט שמן .ברכיבה על סוסים,
מקצוע בו היינו צפויים לקטוף את כל המקומות הראשונים בחרו "משום
מה" להשמיט את המקצים של פיזור הפגנות יוצאי אתיופיה .כך גם
בבריכה עשו הכל כדי שלא נשתתף ומנעו את השתתפותו של האדמו"ר
אלוף העולם מגלישטטל  ,כשסירבו להכניס למשחקים את הטבילה ב�מ
קווה בסגנון מעורב (אשכנזי וספרדי) .שלא לדבר על ההפליה הגדולה
ביותר ,כאשר בירי ברובה לא נכנס לבסוף המקצה של ירי בברכיים
למיידי אבנים מטווח חמישי ם מטר בסגנון כריעה ,מקצוע בו אנו שו�ל
טים ללא עוררין מזה חמישים שנה.
הכל הם ניסו הגויים האלה ,הכל .רק דבר אחד הם שכחו – ג'ודו .אם
נשפוט לפי הצלחותינו ,אין כל ספק כי מדובר באומנות לחימה יהודית
ותיקה .כך לפחו ת חשב ידידי נ' שהגיע מארץ ניכר לבקרני בדיוק ב�ש
בוע הראשון של המשחקים האולימפיים השתא .כל אדם שפגש עסק
בניתוח הטיות השיפוט נגד ירדן ג'רבי ,או בביאור מהלך של אחד העונה
לשם מוקי .הגם שחשדתי שהוא טועה ,לא יכולתי לקלקל את ביקורו
בארץ ,ונאמן למשנתו של הצורר אדוארד סעיד ,הולכתי אותו במסתורי
אומנות הלחימה האקזוטית של העם היהודי.
ראשית דבר ,הסברתי לו ,אומנות זו הולכת אחורה אלפי שנים" .אתה

???

ודאי מכיר את הסיפור הידוע על שמשון שעשה תרגיל הקרבה שהוליד
איפון באלף פלישתים – "...אמרתי לו .עוד סיפרתי לו ע ל אליפות הע�ו
לם שהתקימה בשנ ת  162לפנה"ס ,בה הנחיל אלעזר שני ואזרי למתמ�ו
דד היווני המכונה "הפיל" .לרוע המזל ,בשל בלבול בקבוצות המשקל,
למרות נצחונו ,לא יכל אלעזר להתיצב לטקס המדליות (או להתיצב
בכלל).

ראשית דבר ,הסברתי לו ,אומנות זו הולכת אחורה
אלפי שנים" .אתה ודאי מכיר את הסיפור הידוע על
שמשון שעשה תרגיל הקרבה שהוליד איפון באלף
פלישתים"...
אבל אלו אירועים שכל ילד מכיר .אני חשפתי אותו לכל ההיסטוריה
היהודית העמוקה מאחורי עולם הג'ודו .הכרתי לו את ספרו הידוע של
הרמב"ם – "מורה ג'ודאים" ,בו הוא הניח את היסודות לספורט הג'ודו
המודרני .חשפתי אותו למסכת בבא בבתא בבשדא ,העוסקת בדיני
מטילין ודוחפין .קראנו יחדיו קטעים נבחרים ממשנתו של רבי ע .יוסף
זצ"ל פק"ל – "משניות מזרונין" ,בו הוא דן בסוגיות שבין מתחם ג'ודו
לבין תחום העירוב .גם ספרות יהודית מודרנית ריתקה אותו וכך הספיק
ידידי נ'  -בזמן הקצר שבילה בארץ  -לעלעל גם בספרו הידוע של ראש
ממשלתנו "ג'ודו – כיצד יכול המערב לנצח" וכמובן " -שרוול ארוך
קצר" המודרני יותר ,של שר הג'ודו המודח – ב .יעלון.
ידידי נ' היה מרותק לתרבות הג'ודו הישראלית .יחד נסענו לבקר במאה
שערים והתהלכנו בין הישיבות הגבוהות לג'ודו ,הפרושות בעיר הקודש.
הוא הופת ע לגלות כי  -למרות מצבנו הביטחוני  -מדינת ישראל מש�ח
ררת משירות צבאי אלפי בני ישיבה בשנה ,שממיתים עצמם באוהלו של
מזרן .אלפי בחורים צעירים שעוסקים יום וליל בהטלות הדדיות ,במקום
לטלטל עצירים פלסטינים כאחיהם החילוניים .יחד עלינו לכותל ונ'
טמן כרטיס אזהרה צהוב בין אבניו כשהוא כולו נרגש .כמובן שהסיור
המרגש הסתיים ביד ושם ,שם למד ידידי על שואת יהודי אירופה (בכל
זאת – ביקור בירושלים).
נ' היה מוקסם גם מהשפעת הג'ודו על התרבות החילונית .בימים שבילה
בחיק משפחתנו ,הוא למד כיצד מסורת הג'ודו היא חלק בלתי נפרד
מחיי היום יו ם שלנו  -הוא השתתף בטקסי הקידה המשותפים למש�פ
חתנו ,נהנה לסעוד איתנו אורז מלווה בסאקי כשר ובמיוחד אהב לראות
אותי מטיל למזרון את אשתי ובנותי" .אילולא הייתי שומר נגיעה",
אמרתי לו" ,הייתי מטיל גם את אשתך".
נפרדתי מנ' ידידי בנמל התעופה על-שם אריק זאבי .לפחות ,אני זוכר
ששם נפרדנו .אני לא לגמרי משוכנע .למעשה ,אני לא לגמרי סגור
על זה שנ' באמת ביקר אותי .אולי זה היה חלום ,אולי זו סתם הזיה,
אולי אנחנו בעצם לא באמת מעצמת ג'ודו .אולי לא באמת התרגשנו
כל-כך עם מירי רגב בגלל שזכינו בשתי מדליות ארד(!) .אולי אנחנו
בעצם גרועים בספורט ומעולים בלדבר על ספורט .אולי אין באמת שרת
ספורט בארץ .אולי זה היה סיוט? אולי בעצם הג'ודו הומצא ביפן? אולי
ביבי לא אמר לאורי ששון שההישג שלו הוכיח שמדינת ישראל היא
חזקה ושוחרת שלום? אולי ספורט זה פשוט ספורט? אולי בעצם אין
מישהי כזאת – מירי רגב?
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ברגע של רעב וצורך עז בנשנוש ,נהגה התשבץ החדש .הוראות הפעלה  -להצטייד בחטיף לדרך  -מתוק ,או מלוח,
לפי טעמכם (אפשר גם וגם) ולהתחיל לפתור.
בתיאבון .כלומר  -בהצלחה.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :
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 5דרך אגב...
 7אפיפית שיכולה להתחיל ב-
ב' וגם ב  -ו'
 8תפנית מתוקה בעלילה
 9בן תמים מתפורר בתה ()2,3
 10חטיף תפ"א נפוץ של עלית
 12אפשר להתלבש ככה ,אפשר
לרהט כך את הבית ואפשר
לאכול את הוופל ()3,3
 15שם חיבה למלך ,פקאן,
מוסקט ולוז
 16לזהבה היו שלושה חטיפים
כאלה
 17נעליים עם בוטנים
 18צליל חגורת הבטיחות בציפוי
שוקולד
 19חטיף מורד
 21התירס האהוב על צ'סטר
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מאונך
 1נגיסה למעני
 2תירסה לסרט
 3וופל עם שם דומה למאפה
מקסיקני ,עגול ודק
 4עוגיות גליליות
 6ערכה קטנה שהפכה לכיף-כף ()2,3
 9מושג מעולם הספורט ואלבום של
אריק איינשטיין ()3,3
 11מגיעים בגליל עם שפם
 12ביסקוויט ,קרמל ושוקולד חלב ,בשתי אצבעות
 13הכלב הכי ארוך
 14כמו חולצה אחרי כביסה ,רק משוקולד
 16חטיף הנדסי שווה שוקיים

פתרון התשבץ הקודם
לכבוד הקיץ שהגיע וכו'
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