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דבר העורכת
מכתבים למערכת
מכתבים למערכת ,הערות ,הצעות
לשיפור ותגובות יתקבלו בשמחה.
פקס 08-6581487 :נייד052-8666111 :
ossi@arava.co.il

עיתון ערבות
עורכת ראשית אוסי ניר
מו“ל מועצה אזורית ערבה תיכונה,
ספיר ,ד.נ ערבה 86825
המערכת 052-8666111 ,08-6592229
כתבים שושי אליהו ,ד“ר עירית
גרינשטיין ,רונן לוי  ,רינת רוזנברג,
כרמית שירין ועומר שם-טוב
עריכה לשונית וקופירייטינג יואב שפר
עיצוב גרפי ,עריכה והפקה סטודיו ערבה
תמונת השער נוף ערבה
צילום גלעד לבני
אתר הערבה www.arava.co.il
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רוח חדשה

גישה החדשה אותה מציג ראש
המועצה באה לידי ביטוי כמובן
גם בעיתון ערבות.
מעיתון המועצה שמטרתו העיקרית היא
לספק דיווח שוטף על הנעשה בתחומי
המועצה ושלוחותיה ,יקבל העיתון צביון
אזורי-קהילתי .עיתון המשקף את רוח
הקהילה ואת קולה וכולל עדכון על
הנעשה בישובים בתחומים שונים.
לשמחתי הרבה ,תושבים נפלאים נענו
לאתגר של כתיבת העיתון ואט-אט
מתגבש צוות מערכת פעיל ,כישרוני ועתיר
רעיונות כרימון שפועל כולו בהתנדבות.
העיתון במתכונתו החדשה ישלב מידע
וכתבות בנושא המוניציפאלי לצד
כתבות ומדורים רבים מחיי הקהילה.
כך נוכל ליהנות מסגנונות כתיבה שונים
של חברי המערכת ובעיקר להכיר את
שכנינו וחברינו מזוויות שעד כה טרם
נחשפנו אליהם.
העיקרון ברור :ככל שנרבה כולנו לעדכן
ולשתף פעולה ,כך העיתון יהיה צבעוני
יותר ,מעניין ורב גוני.
אני גאה ושמחה להציג בפניכם את צוות
המערכת ומזמינה אתכם לפנות אלינו
ברעיונות ,דיווחי חדשות מהישובים,
הארות והצעות לכתבות .אין לי ספק כי
נרתם לעניין בשמחה:
שושי אליהו ממושב פארן ייסדה את מדור
”מסע ומתן“ שבכל גיליון יארח דמות
אחרת בערבה .הפעם כתבה שושי על
קובי בן-שמחון ממושב חצבה שפרסם
לאחרונה ספר .במדור נוסף” ,בטיפול“
כותבת שושי על מוסדות באזור והפעם
תוכלו להתרשם ממרפאת פארן.
כרמית שירין ממושב עין יהב בחרה
במדור ”נעלי בית“ הנוגע בתחום
המשפחתי .הפעם היא סוקרת את
הגידול הדמוגרפי הטבעי ושולחת ברכה
מיוחדת לתינוקות הרכים שנולדו.
רינת רוזנברג ממושב עין יהב תספר בכל
גיליון סיפורי התנדבות וכתבות מערכת
בנושאים שונים .הפעם ,נוכל לקרוא את
כתבתה על יחידת חילוץ ערבה.

רונן לוי מצוקים יעשיר את ידיעותינו בנושאי
טיפול הוליסטי במדור ”נקודת מבט“.
ד"ר עירית גרינשטיין ,וטרינרית ממושב
צופר ,כותבת את מדור ”חיות וחיוכים“
שיעשיר את ידיעותינו בתחום הטיפול
בחיות.
עומר שם טוב מספיר ,כותב על קליטה
בערבה ,על חקלאות ושאר ירקות
מנקודת מבטו של התושב ,של החקלאי.
הפעם הוא מביא לנו את סיפורו של
אלברט שונר מצופר.
חזות העיתון קיבלה אף היא גוון אחר
והוא יהפוך ,ממש כמו הגיליון שאתם
אוחזים כרגע ,לחוברת נעימה למגע
ולשימוש.
רוח השינוי הגיעה עד לשמו של העיתון
בתמיכתם הנלהבת של חברי הצוות .אם
יש לכם רעיונות לשמות חדשים אתם
מוזמנים להציע וחברי הצוות יבחרו את
ההצעה הטובה ביותר.
בנושאפרסומותבעיתון,דעותינוחלוקות.
הצורך ברור אך ההיקפים לא ברורים.
בשלב זה החלטנו להישאר במתכונת
הנוכחית ללא פרסומות ולשוב ולבחון
את הנושא כאשר צוות המערכת יהיה
בשל ומנוסה יותר.
למרות שכתבתי זאת בעבר ,אני
חוזרת ומזמינה אתכם לכתוב מכתבים
למערכת בנושאים שעל הפרק ונושאים
המעניינים אתכם .נשמח לפתוח מדור
”שאלות ותשובות“ ולמלא אותו בתוכן
בעל ערך.
בסופו של דבר – בנושא הקהילתי -הכול
תלוי רק בנו.
אני מאחלת לכולנו קריאה מהנה ומקווה
שתמצאו עניין בכתבות ובמדורים
החדשים .אשמח לקבל משוב מכם
ולהתעדכן בנושאים המעניינים אתכם.
אני מודה מכל הלב לצוות המערכת
שהתנדב ונרתם לעניין ומזמינה תושבים
נוספים להיות פעילים ולקחת חלק
בהפקה.
חג שמח!

אוסי ניר

דבר ראש המועצה
הגיע זמן ערבה תיכונה
לפו  3חודשים מאז נבחרתי
המועצה
ראש
לתפקיד
והאתגר הוא עצום .אני לומד
המון ,מכתת רגליי בכל הארץ וככל
שאני מתעמק בתחומי הפעילות אני
מבין שקיימים תחומים רבים שראוי
לשמר ותחומים רבים אחרים שראוי
לשפר ובכוונתי לעשות כן.

ביקור ראש הממשלה וועדת
מנכ“לים
בתחילת כהונתי הקצרה זכיתי
לארח אצלנו את מנכ“ל משרד ראש

הממשלה ,מר רענן דינור ולאחריו את
ראש הממשלה ,מר אהוד אולמרט
שביקרו לראשונה בערבה .ההתרגשות
הייתה גדולה שכן מזה  15שנה לא
ביקר ראש ממשלה בערבה .בשנת
 1993ביקר לאחרונה בערבה ראש
הממשלה יצחק רבין ז“ל.
ראש הממשלה נפגש עם חקלאי
הערבה בבית האריזה של
משפחת גדיש מעין יהב .הצגתי
בפני ראש הממשלה את החזון
והיעדים שלנו .בתום ביקורו,
הורה אולמרט על הקמת

עזרא רבינס  -ראש המועצה עם ראש הממשלה אהוד אולמרט ואבישי כהן ממפלגת קדימה .צילום :באדיבות משרד ראש הממשלה
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דבר ראש המועצה
המשך

ועדת מנכ“לים בראשות מנכ“ל משרדו משנים גישה
לבחינת אפיקי הסיוע לערבה .במשרד עמודי התווך של ארגון הם עובדיו .לא
ראש הממשלה נערכים להקמת הוועדה מכבר ,סיימתי את שיחות ההיכרות עם
וכבר כונסו מספר ישיבות מקדימות עובדי המועצה בהם עלו רעיונות רבים
עם משרדי ממשלה שונים ועם והצעות לשיפור .התרשמתי כי עובדים
חברת ”דרומה“ שהכינה את התכנית במועצה חברים חרוצים ומסורים
האסטרטגית לערבה.
שיכולים לתרום רבות למערכת .יחד עם
לדיונים
אנו
גם
נזומן
אני מניח כי בקרוב
זאת אני מודע כי בכל נושא של תקשורת
בוועדה זו ובאופטימיות זהירה אני מציין בינאישית יש לנו לאן להתקדם ועבודה
כי אני תולה תקוות רבות בוועדה זו .רבה עוד לפנינו.
העובדה כי רענן דינור אמון על הוועדה אני מאמין כי טיפול נכון בכוח אדם מגביר
מסבה לי קורת רוח משום שהיה מאוד את הנאמנות לארגון ,תחושות הגאווה
נחוש לסייע לנו בביקוריו כאן.
והשייכות אליו ומוביל לתוצאות משובחות.
בשנת  ,1994עם חתימת חוזה השלום עם אני מודה לעובדי המועצה ומנהליה ,על
ירדן חשנו ברוחות חדשות ואופטימיות השירות שהם מעניקים מתוך תחושת
רבה שררה באזור ,בכל הקשור לפיתוח מחויבות ,על הסבלנות והאמון שהם
האזור ואכלוסו.
נותנים בי ואני מאמין כי בכוחות משותפים
בשנת  1995הכין ראש המועצה דאז ,נוכל להגיע לתוצאות מצוינות.
שי בן-אליהו ,את תכנית ערבה  2002נכון להיום על סדר יומי  3נושאים
לפיתוח ואכלוס האזור תוך שמירה על עיקריים אותם אוביל בסיוע פורום
ייחודו ,ולהגדלת הקהילה באזור ל -מנהלי המועצה:
 10,000תושבים .עברו  13שנה ואנחנו

אפשרות לסיוע ותמיכה.
לא מכבר הסתיימו תשתיות שלב א‘
במושב עידן ואנו כבר שועטים קדימה
לסימון מטרות נוספות.
בנימה זו אני מודה לכל השותפים
בתהליך על מעורבותם :משרדי
הממשלה השונים ,החטיבה להתיישבות
ונציגי קק“ל.

קהילה בת  3,000תושבים בלבד.
המשך אכלוס האזור ויצירת תנאים התושב במרכז
ולתת
הצורך לקיים שירותים יציבים
לגידול דמוגרפי משמעותי בעשור תפיסת התושב במרכז מתמקדת
באזור
החיים
פתרונות הולמים לאיכות
בשיפור איכות השירות בדגש על זמינות,
מרוחק ,מחייב הגדלת אוכלוסייה ליעד של הקרוב.
 5,000תושבים ב 4-שנים בשלב הראשון
)כלומר ,תוספת של  2,000נפשות(.
האזור נמצא בקיפאון בכל הקשור
לתשתיות שיאפשרו את המשך האכלוס
החקלאי ,תיירותי וקהילתי.
הדגשתי בפני פמליית ראש הממשלה
כי זה הזמן להפשיר את הקיפאון –
הגיע זמן ערבה תיכונה.
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זהו יעד מתמשך של המועצה והשגתו
הופכת לכמעט בלתי אפשרית לאור
קיצוצים שונים ומעורבות הולכת
ופוחתת של השלטון המרכזי .לא מכבר
נפגשתי עם שר התשתיות ,בנימין
)פואד( בן אליעזר ,שר השיכון ,זאב בוים,
שר התחבורה ,שאול מופז והשר לפיתוח
הנגב והגליל ,יעקב אדרי ואנו בוחנים כל

יעילות ,זמן תגובה ונגישות למועצה.
אנו מובילים במועצה גישה קהילתית בה
התושב הוא חלק פעיל מן העשייה ,כפי
שהצהרתי עוד במערכת הבחירות .אנו
מעודדים מעורבות ,שיתוף וגם ביקורת
בונה ומקיימים שולחן דיונים בנושאים
רבים.
אנו מצפים מכם ,התושבים ,להיות
שותפים פעילים בשיפור השירותים,

איכותם והתאמתם לצרכים האמיתיים .חיזוק וטיפוח הישוב ספיר ,כאבן
חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים ,חן בערבה ,לישוב איתן.
מה דעתכם על הפעילויות במועצה
ובשלוחותיה השונות כמו החברה
לפיתוח ,המתנ“ס והמו“פ ולראותכם
לוקחים חלק ונרתמים לעשייה.
אנו מבקשים מכם להעיר ,להאיר וליזום
ומבטיחים כי כל רעיון ,דעה או הערה
יתקבלו בברכה וברצינות רבה .דלתי
פתוחה תמיד בפניכם לכל בעיה ושאלה
כמו גם הנייד והדוא“ל .אני מעודד את
הקשר הזה ומזמין אתכם לפנות אלי
בכל עת .אני נגיש וזמין לכולכם.
כחלק מתפיסה זו ,חשוב לי לספק
לכם מידע באופן שוטף .בנוסף למידע
המופיע בעיתון זה ,אני שולח איגרת
לתושבים בנושאים שונים אחת לחודש
ואת איגרת החדשות הדו-שבועית
)ניוזלטר(.
לשמחתי יש כיום יותר מ 300-מנויים
לאיגרת זו וברצוני להרחיב את המעגל.
אם הנכם מעוניינים להתעדכן בנעשה
במועצה אנא הרשמו כמנויים.
ברוח זו ,אשמח לשמוע על נושאים
המעניינים אתכם בתחום טיפולה של
המועצה ושהייתם רוצים כי אתייחס
אליהם בהרחבה.

לא אוכל להתייחס לספיר בלא להזכיר
את אחד מעמודי התווך של הישוב ,דוד
שגיא ,שהלך לעולמו לפני כחודש וחצי
בתום מאבק עיקש במחלה קשה .בן 63
היה במותו.

ספיר היא לב הערבה ,המרכז האזורי
ואחד הישובים הגדולים כאן .אין ספק כי
ספיר חזקה תעצים את כולנו .בבחירות
האחרונות נבחר ועד ישוב ועד כה אנו
עובדים בשיתוף פעולה צמוד כמו גם עם
נציג המליאה מספיר .על הפרק נושאים
רבים לקידום הישוב החל מהגדרתו ועד
לשיפור תשתיות ,טיפול בנושאי נוי וניקיון,
קיום תהליך קהילתי ורתימת תושבים
נוספים למהלך של שינוי .תנועת ”אור-
משימות לאומיות“ מעורבת בתהליך ועל
הכל מנצח מלווה הישוב ,גיל סלוין.
לאחרונה נפגשנו ,נציגי הישוב ואני ,עם
נציג החטיבה להתיישבות ,יהודה אבני,
ולשמחתי הוא מלווה ומסייע רבות לוועד
הישוב.
אחד הנושאים שבהם טיפלתי לאחרונה דוד שגיא ז"ל
ושעזר לי להבין את הגיבוש ,האיחוד דוד עבד במועצה האזורית הערבה
והנחישות בקרב תושבי ספיר היה נושא התיכונה במשך שנים רבות והיה
השוק האזורי .אני מבהיר ומדגיש שוב ,חבר במליאת המועצה מטעם הישוב
כשהתושבים רוצים – הם מקבלים ובלבד ספיר .בעברו כיהן כמרכז משק של
מושב עידן וניהל את הטרנזיט במושב
שיהיו אחראים ושותפים לתהליך.
בקרוב תתקיים אסיפת תושבים בספיר צופר.
ואני מאמין כי עם רצון טוב ,תקווה ויכולות בין השנים  1987-1988עבדתי איתו
בשיתוף פעולה בהיותי מרכז משק צופר
נוכל להצעיד את הישוב קדימה.
וברבות השנים הקים עסק פרטי משגשג.
דוד היה חבר אמיתי ,איש עבודה ,מקצוען,
עקשן מאוד ,בעל נוכחות ,אסרטיבי
מאוד ,אכפתי ,מעורב בעשייה ,דמות
אבהית וסמכותית שפעל רבות לשיפור
הישוב ספיר ודאג לתושביו.
דוד הותיר אחריו חלל גדול ומשמעותי
עבורנו ואנו עומדים לרשות משפחתו -
אילנה ,לבנית ואיתי בכל רגע וצורך.
יהי זכרו ברוך.

קבלת קהל

קבלת קהל במשרד ראש המועצה

בימי שלישי
בין השעות 16:00-18:30
לתיאום פגישה אנא פנו ללשכה

טל08-6592201 :

אני מאחל לכם חג פסח כשר ושמח.
לצוות החינוך חופשה נעימה ובטוחה.
שלכם ובשבילכם,

עזרא רבינס
ראש המועצה
עיתון ערבות | אפריל 2008
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חדשות הסביבה

צין וחשבון

היחידה הסביבתית מתכוונת לדרוש כבר חלק מהסביבה

ניטור אויר שוטף בישובים מיד עם תחילת
עבודת מערכות המסננים על הארובות,
כדי לוודא שתושבי הערבה נושמים אויר
נקי ותנקוט את כל הצעדים הדרושים
במידה ויתגלו חריגות.
עניין נוסף על הפרק הוא פעולת שיקום
המחצבות שאינן בשימוש כפי שהחוק
דורש.

ברכות לוועדות איכות הסביבה שהוקמו
בישובים עידן ,צופר ופארן .הוועדות
הוקמו על ידי תושבים שהנושא הסביבתי
בוער בהם והחליטו לקדם אותו.
הוועדות עובדות בשיתוף עם היחידה
הסביבתית וניתן לפנות אליהן בכל
עניין הקשור לאיכות הסביבה בישוב.
לאחרונה יזמה הוועדה במושב צופר יום
איכות סביבה לתושבי צופר שכלל ניקיון
בשולי המושב והפנינג גדול למשפחות.
בעידן יזמה הוועדה ערב מרתק עם
עמיעד לפידות ,יוזם פרויקט הקומפוסט
בישוב כרם מהר“ל ,ובפארן הוועדה
מקדמת מהלך של הכנסת תיקים
לשימוש רב פעמי שיחליפו את שקיות
הניילון בצרכניות .כן ירבו ויישר כח!

מפעל צין הנמצא ,כידוע ,בתחומי
המועצה ,עלה לאחרונה שוב לכותרות
בעקבות זיהום האוויר והקרקע שהוא
מייצר.
למפעל שלוש ארובות הפולטות
מזהמים לאוויר כאשר הגדולה שבהן
נסגרה לאחר מאבק של תושבי הערבה.
מנתוני המשרד להגנת הסביבה עולה
כי שתי הארובות האחרות פולטות זיהום
ממחזרים במרץ
העולה על זו שאינה פועלת כבר.
בפגישה שנערכה לאחרונה בין נציגי לאחרונה נוספו שתי קטגוריות מיחזור
מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ,בערבה .האחת היא איסוף פסולת
ראש המועצה ,עזרא רבינס והיחידה מכשירי חשמל ופסולת אלקטרונית
הסביבתית עלה הנושא והובטח מהישובים .בכל ישוב נבחר מקום לריכוז
מהמשרד כי במפעל יוקמו מערכות פסולת זו והתושבים מוזמנים להתעדכן
סינון אויר )סקרברים( שיחלו לעבוד על מיקומם מוועדות איכות הסביבה
בעוד כחודש .לאחרונה התגלו שוב בישובים או היחידה הסביבתית.
מזהמים בעין צין למרות טיפול מונע במושבים חצבה ועין יהב החל פיילוט הפנים היפות של ספיר
שבוצע במאגרי שטיפת הפוספטים של איסוף שמני טיגון ביתיים במיכל בימים אלה נערכה פגישה של נציגי
)דיפון למניעת חלחול( של המפעל וגם מיוחד שהוצב בישוב ונאסף על ידי המועצה ,היחידה הסביבתית וועד ספיר
חברת ”פנדינגו“ למיחזור.
עניין זה מטופל בימים אלה.
על מנת לגבש תוכנית לשינוי פני הישוב
ולקדם את הישוב כמקום שנעים לחיות
בו עם דגש על ניקיון ואסתטיקה.
התוכנית משתפת את התושבים ,הנוער
והילדים וכוללת שילוט הולם ,תיגבור
פחי אשפה ,הוצאת הפחים לקצה כל
רחוב ועוד.

אורית דונסקי
מנהלת היחידה הסביבתית

פעילות ביום איכות הסביבה בצופר
צילום :גלעד לבני
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תיירות
במסגרת הפעילות של מחלקת
התיירות אנו מנסים להביא
העשרות והכשרות אשר יסייעו
לכל העוסקים בתחום לקידום המוצר
התיירותי שמורכב מלינה ,שרותי הסעדה,
אטרקציות ,טיולים ושרותי תיירות נלווים
נוספים.
המוצר העיקרי שלנו כאזור מורכב בראש
ובראשונה מהנוף ,השקט ומסלולי הטיול.
מי שבא אלינו יודע למה הוא בא.
ההשתלמות אותה פתחנו בחודש
פברואר באה לתת לכל העוסקים
בתיירות )וגם לאלו שמבקשים להעשיר
את הידע שלהם ללא קשר מיידי
לתיירות( בסיס ידע והעשרה על האזור
בו אנו חיים .ההיסטוריה ,הגיאולוגיה,
הארכיאולוגיה ,המקרא ,דרכים עתיקות
ודרכים מודרניות ,כל אלו באו לידי ביטוי
בהרצאות מרתקות שהועברו על ידי
שחר שילה וחנוך וייזר.
כמו כן ,התקיים סיור לערבה הדרומית,
סיור שהתמקד במתחמי אירוח שונים
והיה מחמם לב .אין ספק שיש לממש את
השכנות הקרובה והטובה של הערבה
הדרומית לחיזוק המשאב התיירותי
המשותף.
סיור נוסף בן יומיים לרמת הגולן,

בהדרכתו של שחר
שילה יצא לדרך.
ההרצאות
בתום
והסיורים נסייר כאן,
בלב הערבה ,עם
גיל סלוין ,לראות את
החדשים
המיזמים
ותוכניות הפיתוח.
מספר המשתתפים
היה
בהשתלמות
מרשים ומעיד יותר
מכל ,על הרצינות
והעניין של התיירנים
להוסיף
ורצונם
נוספים
נדבכים
לעשייה התיירותית
שלהם .זה מעורר כבוד ונותן סיפוק גדול
בהמשך יתקיימו הרצאות נוספות אותן
בעשייה.
לאור הביקוש וההיענות להרצאות יעביר חנוך וייזר ועליהן כמובן ימסרו
שנערכו ,מחלקת תיירות מקדמת פרטים.
בגיליון הבא נסקור את חשיפת תוכנית
מפגשים נוספים.
מפגש ראשון עם בועז עוז בשבוע שלפני האב לתיירות שהוכנה על ידי אילן בן
פסח – מפגש שמטרתו לתת סקירה יוסף ואבי קורנס.
מקיפה על כל ההמלצות ,דרכי הגישה ,חג שמח,
התאמות מסלולים ופרטים שיוכלו
רינת רוזנברג
להיות נגישים לאורחים הרבים על ידי
רכזת תיירות
המארחים.

מה הסיפור שלהם סופר בקהילה
סדנא לכתיבה יוצרת
סדנת הכתיבה היוצרת ,בהנחיית הסופר ינץ לוי,
שהחלה מאוקטובר  2007באופן דו-שבועי הגיעה לסיומה לאחרונה.
במהלך הסדנה המשתתפים קבלו משימת כתיבה שאת תוצאותיה שלחו לשאר
חברי הסדנה באמצעות הדואר האלקטרוני .כל שלושה משתתפים קיבלו משוב
אישי ובמפגשים עצמם דנו חברי הקבוצה והמנחה במשובים השונים.
המשתתפים יכולים להעיד שבכל אחד חבויים מקורות בלתי נדלים ליצירה
ספרותית.
סדנא נוספת תפתח באוקטובר ,לאחר החגים ,כך שאם אתם כותבים למגירה או
אפילו רק רוצים להתחיל לכתוב וללמוד את יסודות וסודות הכתיבה בואו למצוא
את קולכם האישי ולהעלות אותו על הכתב.

הסדנאות במימון מחלקת הספריות
ומומלצות ביותר.
ערבי סופרים נוספים יתקיימו עם קובי
בן-שמחון שידבר על ספרו )ראו כתבה
בעמוד  (19ועם דן בניה סרי שיספר
מסיפורי עם ”אבנים בוכות בירושלים“,
לציון יום ירושלים.

שוש לוביש
מנהלת הספרייה במתנ“ס
עיתון ערבות | אפריל 2008
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מה קרה בערבה?
סיפורו של חקלאי שקם בבוקר
בהיר אחד ומוצא ששדה הפלפל
עבר תהליך מהיר של הקפאה
עמוקה....
סנפרוסט ערבה ,שיווק פלפל
קפוא.
סיפורנו מתחיל בשבוע חורפי
ובהיר להפליא ,בבית קטן בערבה,
בית משפחת שונר ,השוכנת
במושב באר-צופר

צילום :עומר שם טוב

צילום :דני הדס
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שונרים הגיעו לערבה מרמת
השרון לפני כעשרים שנה,
בעקבות הצעת עבודה שקיבל
אלברט בחברת ”אגרקסקו“ ,בענף
הירקות .בתפקיד זה כיהן במשך 12
שנה מכובדות ופוריות.
אלברט ,אב המשפחה ,אוהב את החיים
וסגנון האקסטרים בדמו ,ממצה אותם
עד הסוף ולדבריו ”כל דקה ושנייה עד
תומן כאילו והיו האחרונות בחיי“ .הוא
מגדל פלפל בהנאה רבה ,אופנוען
מושבע ,אוהב את הספורט הימי והאווירי.
השיר ”צולל חופשי ללא מצנח“ של מאיר
אריאל ממש מתאים לאיש המדובר
שאוהב לספר סיפורים מרתקים.
אם המשפחה ,הלא היא חדווה שונר,
שמכירה את אלברט עוד מבית הספר
היסודי ,מצאה את דרכה בחיים ובערבה
בתחום החינוך ועוסקת מזה  36שנה
כגננת בגן חובה בספיר .את מספר
ילדי הערבה שזכו לשמוע את נגינת
האקורדיון שלה בגן הילדים קשה
לספור ,אבל כולם ללא ספק זכו ובגדול
להתחנך תחת כנפיה.
שלושה ילדים למשפחת שונר הצופרית:
נטע ,בת שלושים ,גרה בעיר הגדולה,
ועוסקת ביחסי ציבור בהצלחה רבה
במשרד תל אביבי גדול .עופר ,בן ,24
השתחרר מחיל האוויר לפני כשנה
ומחצה ,ולומד ,להנאתו ,ביולוגיה ימית.
בן הזקונים ,אורי ,21 ,ישתחרר בעוד
שמונה חודשים משרות סדיר בסיירת
צנחנים והכול פתוח לפניו.
בשנת  94הבינו השונרים שגרו עד אז
בספיר ,שאת הערבה הם לא עוזבים
והחלו את דרכם כחקלאים .הם גידלו סל
ירקות מגוון ועם השנים ,כמו כולם ,עזבו
את הגידולים השונים והחליטו להתמקד
בפלפל .כמו רוב חקלאי הערבה הם
זכו לגידולים טובים בשנים האחרונות
ובמיוחד בשנה שעברה” ,שנה שאין
מה להתלונן“ אומר אלברט בערגה.
”שנה שבה היבול טוב והמחיר טוב ,שנה
שבה גם חברות היצוא מחייכות וכולם
שמחים“.
אחרי שנה שכזאת יש מספיק אויר
להשקיע ולפתח ולהביא את קידמת
הטכנולוגיה לשדה.
ואכן ,בתחילת השנה החקלאית משקיעה
משפחת שונר בציוד חקלאי חדיש,
בבקרה ושליטה על כל ברז בשדה ועל
כל טיפת דשן שמגיעה לצמח המאושר,
בבריכות איגום המבטיחות אספקת מים
רציפה לשדה ועוד ...אלברט לא קמץ

ידו בפיתוח שדותיו ומאות אלפי שקלים
הושקעו בציוד חדשני המבטיח שליטה
ובקרה על כל הנעשה בשדה .לדאבונו,
המכשיר השולט על מזג האוויר ,עדיין לא
הותקן בשדותיו ,אבל עם כזאת השקעה
בציוד חדיש
אמור
זה
להספיק,
האומנם???

הכוח להרים שוב את השדה ,אבל אחרי
מיון אחד או שתים אתה מבין שאין מנוס
ואין סיכוי להציל את מה שנפגע ומתחיל
לעקור חלקה אחרי חלקה בעצב .סיוטו
של כל חקלאי מתממש אצלי בשדה

”ובאמת,
השנה
מתחילה
ברגל ימין“
מספר שונר,
”השדות
פורחים,
הגידולים
נראים
טוב וכולם
שמחים“ .ההשקעה הטכנולוגית מראה ובשדות של שכניי ואין לך מה לעשות,
אותותיה ותומכת בגידולים הנאים ואתה מבין שאין ברירה אלה להתחיל
המעובדים בשדה ,משפחת שונר מחדש עונה חדשה ,שתילים חדשים
החקלאית ,מאושרת למראה השדות ובכוחות מחודשים את כל הסיפור
הפורחים ,עד אשר משהוא שם למעלה מהתחלה ,רק שהפעם אתה משלם
במרומים משתנה והחורף מחליט ביטוח כמו גדול בלי לחשוב פעמיים
ובלי חוכמות ,טעות עושים פעם אחת“.
להוריד טמפרטורות במקום גשם.
בשלב זה ,אלברט בקול צרוד ,עצור ”לסיכומו של עניין ,השנה החקלאית
ומכחכח בגרונו ,מתאר לי מה קרה שעברה הייתה קשה ,הרבה חקלאים
נפגעו וצריך להרים את הראש לקחת
בערבה.
”בוקר אחד אתה קם והכל קפוא .נשימה עמוקה ולהמשיך .אין ספק ,שחלק
האדמה לבנה מקרח ואתה מרגיש איך מהפקת הלקחים היא לנתב משאבים
השנה ולהשקיע בחממות ,בכדי למנוע
השמים נפלו לך על הראש.
לא העזתי להיכנס לשדה ולראות הישנות מקרים קשים שכאלה“ מסכם
את הנזק הרב פשוט לא היה לי את אלברט.
האומץ הנדרש ,רק אחרי יומיים אזרתי בינתיים ,אלברט ואני ,יושבים במטבח
אומץ ונכנסתי לשדה ,ומה אתה רואה? עם כוס תה חם והמבט הבהיר בעיניים
הכול צרוב מקור ,היבול אבוד ,הצנרת חוזר ,ושנינו צוחקים ומספרים סיפורים
מפוצצת מהמים שקפאו בה והעובדים על חוויות בחיים.
התאילנדים עם הראש באדמה עצובים ואני אומר ,מי ייתן וכל אחד ישב תחת
יותר ממני“ מדגיש אלברט ברחמים .גפנו ותחת תאנתו ,ונאמר אמן.
”בדומיה של אבל עבדתי איתם בימים ובנימה אופטימית זאת ,אני הכותב
הבאים שאחרי הקרה לנסות לשקם את השורות אלו מפנה בקשה המנומקת
השדה ועדיין אני לא קולט את גודל הנזק .דלעיל ליושב במרומים:
בסך הכול ארבע מעלות .עוד ארבע אנא ,בשם כל תושבי הערבה ,אבקש
מעלות והיינו עוברים את הכל בשלום “...לקצץ לאלתר כעשר מעלות צלזיוס
ממלמל אלברט בראש מורכן.
בממוצע מימות הקיץ ,ולהעבירם בצורה
אלברט
את
ומה קורה מכאן אני שואל
מיידית וקבועה לימות החורף למניעת
בעדינות...
הישנות מקרים דומים.
”מהנקודה הזאת אתה מבין שאכלנו הרבה אהבה ואופטימיות ,ובתקווה
אותה ,הוא עונה ,הלכו הגידולים והלכה לימים טובים ומאושרים ובברכת חג
העונה ונמוג מצב הרוח המרומם ,מכאן שמח וכשר.
צפונה אתה מנסה איך שהוא להציל
עומר שם-טוב
יבול ,ממשיך השקיה ודשן ומנסה בכל
עיתון ערבות | אפריל 2008
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שואבים ליותר
חברת ”מקורות“ הקימה מתקן התפלה בפארן
לצורך אספקת מי שתייה איכותיים לתושבים
זאת ,בעקבות ירידה באיכותם של מי הקידוחים
המקומיים בערבה.

תודה ליובל פלאוט
ולחברת מקורות

אספקת המים למושב פארן לצרכים
ביתיים ולחקלאות מתבססת על קידוחים
מקומיים.
תפוקה שנתית –  34מיליון מ“ק
לאחרונה חלה ירידה מתמדת
צריכת חשמל שנתית –  26.7מיליון קילוואט
באיכות מי הקידוחים שסיפקו
 30יחידות שאיבה ב 15-תחנות
בשנים
לתושבים
מים
 50קידוחים בספיקה של  5600מ“ק לשעה
האחרונות והיה צורך באיתור
אספקת מים ביום שיא –  120,000מ“ק  /יממה
חלופה מהירה לאספקת מי
 14בריכות בנפח כולל של  31,300מ“ק
שתייה איכותיים לתושבים.
 5מאגרים
לצורך כך הוקם והופעל מתקן
מאגר שיזף  170,000מ“ק
התפלת מים מליחים שיספק
 7מתפילים למי שתייה
מי שתייה באיכות גבוהה.
 4מתקני סינון
הפרויקט המורכב בוצע על ידי
 600ק“מ קווים בקטרים שונים
"מקורות" תוך חודש ימים בלבד
 459משקים פעילים
על פי הנחיות ותקנות משרד הבריאות.
צריכה ממוצעת למשק  69,600מ“ק לשעה
המתקן ישמש כספק מי שתייה זמני עד
להקמת מתקן ההתפלה המרכזי לפארן
במהלך השנה.
מערכת אספקת המים
בחזרה למקורות
לדברי מנכ“ל "מקורות" רונן וולפמן :ראשית דרכה של חברת "מקורות" יחידת אספקת מים )יא“מ( ערבה של
”חברת מקורות מתמודדת מדי יום עם בערבה התיכונה הייתה בתחילת שנות מקורות ,מרחב הדרום ,מספקת מים
הצורך לספק מים באיכות ובזמינות ה ,50-עם הקמת היאחזויות הנח“ל בעין באזור הערבה התיכונה באמצעות שתי
גבוהה לכל תושבי הארץ.
מערכות עיקריות:
יהב ,חצבה וצופר.
מי – קו מתוקים לחקלאות
לעיתים עמידה ביעדים אלו מחייבת מספר קידוחי הפקה מקומיים סיפקו
מים מליחים
היערכות מורכבת ומיידית דוגמת הקמת להיאחזויות בשנים הראשונות כ2-
המתקן ביישוב פארן ,שתוכנן ובוצע תוך מיליון מ“ק מים לשנה בספיקה של כ -להגברת אמינות אספקת המים
חודש ימים בלבד.
 350מ“ק לשעה .עד להקמת תשתית ואיכותם ולניצול מירבי ויעיל של המים,
”בזמן שיגרה נדרש מספר חודשים רב החשמל באזור הפעילה "מקורות" את חוברו שתי המערכות מעידן ועד פארן
על ידי קווים ,תחנות שאיבה ,בריכות,
לפרויקט בסדר גודל כזה .הודות לשיתוף הקידוחים באמצעות גנרטורים.
הפעולה עם משרד הבריאות ולהקפדה על עם התפתחות האזור ,המעבר לישובי מתקני סינון וצימתי מהילה המשלבים
תקנות בריאות העם ביצעו אנשי המקצוע קבע ופיתוח החקלאות ,הקימה החברה מים משתי האכויות .בנוסף למערכות
בחברה בדיקות תכופות של איכות המים ופיתחה מערכות אספקת מים נרחבות ,אלה ,מפעילה מקורות שבעה מתפילים
המספקים מי שתייה.
באזור מעבר לנדרש בתקנות ,כדי לאתר מעידן ועד פארן.
אם יש צורך במקור מים חלופי לתושבים כיום המערכות כוללות למעלה מ 50-כל מערכות המים מופעלות מרחוק
עקב ירידה באיכות המים ,וכדי להחליט לגבי קידוחים ,המספקים כ 34-מיליון מ“ק מים באופן אוטומטי ממרכז פיקוד ובקרה
אופן הפעולה בהתאם לממצאי הבדיקות“ .בשנה בספיקה של כ 5600-מ“ק לשעה .הממוקם באילת.

מקורות במספרים בערבה התיכונה

באדיבות רשות הניקוז
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התלבשו על הכנסת

בתחילת חודש פברואר
יצאו  45תלמידי שכבת
יב‘ ,בליווי המחנכות
מיכל גל ודיתה
בראונשטיין וכמובן ארז
כהן המורה לאזרחות,
לסמינר אזרחות בן
יומיים בירושלים.

סמינר הזה מבקרים התלמידים
בכנסת ולומדים על דרך
פעולתה ,בהר הרצל ובבית
המשפט העליון בו הם נחשפים לעולם
המשפט והצדק בישראל.
השנה החליטו תלמידי יב‘ לעשות מעשה,
ואמרו שאם כבר מבקרים בכנסת זו
ההזדמנות שלהם לומר את דברם.
מספר ימים לפני הנסיעה התארגנו
והכנו חולצות ועליהן תמונה של החיילים
החטופים .כשהגענו לבנין הכנסת,

לבשנו כולנו את החולצות ואז נתקלנו
בהתנגדות של קב“ט הכנסת שטען
שאסור להיכנס לכנסת בלבוש בעל
מסר פוליטי.
שלושה מהתלמידים ניגשו לדבר איתו
ובדברי נועם הסבירו לו שאין כאן כל
מחאה פוליטית ,אלא מסר חברתי ברור.
בסופו של דבר הורשנו להיכנס לכנסת
לבושים בחולצות האלה.
כשסיירנו בתוך בניין הכנסת ,חלק
מהח“כים הסתובבו במסדרונות ,ראו אותנו
מקרוב אך בחרו שלא להגיב ללבושנו.
כאשר נכנסנו לאולם המליאה ,לשמוע
דיון ,נתבקשנו לצערנו להוריד את
החולצות ,אך עובדה זו לא מנעה
מדליה איציק ,יו“ר הכנסת ,לציין בפתח
הדיון מעל בימת המליאה כי ”נמצאים
בנינו תלמידים מבית ספר בערבה
שהגיעו לסיור בכנסת ולובשים חולצות
עם תמונות של החטופים ואני מברכת
אותם בבואם“.
מעבר ללימוד השוטף על מוסדות
המדינה ,למדו התלמידים בסמינר
באופן מעשי על יכולתו של האזרח
להביע את דעתו.
יישר כוח לשכבת יב‘ על היוזמה ,הביצוע
והנחישות.

דיתה בראונשטיין
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פינת המתנדב
מדור מאת :רינת רוזנברג

יחידת חילוץ ערבה
בכל גיליון נקדיש פינה
זו על מנת לתת ביטוי
לעשייה התנדבותית אשר
יוזמיה ,מתנדביה ,הם חלק
מאיתנו .רבות מדברים
בזכות המשמעות הערכית
של התנדבות בחיי קהילה.
ניתן לומר שבורכנו בערבה
בעשייה רבה שמממשת
זאת ,חלק ידועה ומוכרת
וחלקה סמויה מן העין.
לגליון הבכורה בהפקה המחודשת
בחרנו להתייחס ליחידת החילוץ שלנו
"יחידת חילוץ ערבה".
היחידה הוקמה בשנת  1991במקביל
לעלייה במספר המטיילים באזור,
תחילת פיתוח ענף התיירות והצורך לתת
מענה לאירועים בהם נקלעו מטיילים
למצוקה.
הצורך ביחידה התחדד לאחר המקרה
המצער שבו מת מטייל באזור עין
אורחות ,והתברר שבשטח לא היה
אף לא גורם אחד שיכול היה להגיע
במהירות לכל מקום.
בעקבות האירועהוחלטעלהקמת יחידת
חילוץ .היה זה גיל סלוין שיזם ,הקים ופיקד
על היחידה בשיתוף פעולה ומעורבות
של מתן וילנאי ,אז אלוף פיקוד דרום,
נבי מרעי ז“ל מחטיבת הערבה ,שלמה
אהרונישקי ,לימים מפכ“ל המשטרה
ונחום ביכלר ממשטרת דימונה.
כל זאת כמובן עם מתנדבים רבים
וטובים מהערבה .היחידה מנתה באותם
ימים  50מתנדבים.
מעבר לפעילות ההתנדבותית שמצריכה
מחויבות וזמינות רבה ,הפכה היחידה גם
לקבוצה חברתית שהחברות ,ההווי ועשייה
מחזקים ומוסיפים נדבכים וערכים נוספים
על המטרות הראשונות והחשובות ביותר
12
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 סיוע ,הצלה וחילוץ של אנשים שנקלעולמצוקה ונותרו חסרי אונים.
בשנת  1998החליף את גיל סלוין פיטר
רבין מצופר שפיקד על היחידה למעלה
מ 6 -שנים ,והיום ,כבר יותר מ 4 -שנים,
מפקד על היחידה ,אלעד סקר מעין יהב.
היחידה פועלת במסגרת יחידות
המתנדבים של משטרת ישראל בסיוע
מועצה אזורית ערבה תיכונה ועמותת
.F.I.R.S.T
היחידה טיפלה באירועים רבים ומגוונים
במהלך שנות פעילותה .היו מקרים
שהסתיימו בחילוץ מוצלח ,ומקרים
שהסתיימו ,למרבה הצער ,בטרגדיה.

על היחידה
היחידה מונה כיום  77מתנדבים תושבי
הערבה מפארן בדרום ועד עין תמר
בצפון .המתנדבים מחולקים לצוותים
ועוברים אימונים והכשרות מקצועיות
בתחום האיתור ,טג“ח )טיפוס ,גלישה,
חילוץ( ,חילוץ במים סוערים ,פינוי
מהריסות ועוד הכשרות מגוונות
המאפשרות התמקצעות ושמירה על
יחידת החילוץ בפעולה
רמת מוכנות גבוהה .היחידה מקיימת
קשרים עם יחידות החילוץ בכל הארץ
ועם יחידות בעולם .הניסיון של היחידה
כתוצאה מהאירועים הרבים שבהם היא ”הזנקה לחילוץ מגיעה בבת אחת.
מעורבת הפכו אותה לאחת היחידות באבחה אחת אתה הופך מאזרח
המובילות והבולטות בארץ.
למחלץ .תמיד באמצע משהו :בעבודה,
כיום ,בניגוד לשנים שלפני הקמתה ,יש במשק ,עם המשפחה.
בשטח מענה מיידי ,מקצועי ,מיומן ואיכותי ביד ימין מקלח את הילדים וביד שמאל
לכל קריאת מצוקה במרחב שלנו.
ממלא את השאלון .עין אחת על מכונת
כמו בכל תחומי ההתנדבות גם יחידת המיון ועין שנייה מסתכלת לכיוון היציאה.
החילוץ נותנת למתנדב בה סיפוק גדול .אין זמן .צריך למהר .מישהו תקוע.
בערב שהתקיים לאחרונה בערבה נפצע ,אבד ,התייבש ,הוכש או התברבר.
בנוכחות דרגי הפיקוד של המשטרה מעכשיו אתה הכתובת .אתה האור
וצה“ל ,ראשי מועצות ועוד רבים וטובים בקצה המנהרה וצריך לעשות סוויץ
המעורבים בעשייה של היחידה הקריא בראש ולהיות מדויק וממוקד ולתפעל
אלעדסקר אתהדבריםהבאים המבטאים ולפעול .אנחנו מתנדבים אך מחויבים
ממקור ראשון את המהות ,התכלית ,הקושי תמיד .לסיוע ,לעזרה ולהצלת חיים.
והסיפוק של העשייה ההתנדבותית בכלל גם כשלא מתאים .משאירים לעיתים את
וביחידת החילוץ בפרט.
האורחים ההמומים בסלון ,את קצינת
מוקדש באהבה ובהערכה לכל מפקדי הקישור על קו הטלפון ואת נהג הדשן
ומתנדבי יחידות החילוץ.
בלי פתרון ויוצאים ומחלצים ומשקיעים.

צילום :בר סלווין

והאחריות .או האחריות .גדולה  -כבדה.
יושבת על הלב ,בבטן ולפעמים גם קצת
יותר למטה .והאדרנלין זורם ואתה שוכח
שלא ישנת ולא אכלת.
ויוצאים שוב ושוב -ג‘יפים ,סריקה,
אלונקה ,חבלים ,פנסים ולפעמים גם
מסוק .בכל פעם מקרה אחר.
אדם אחר .ילד ,ילדה ,איש ,אישה במצוקה.
לפעמים פשוט ולפעמים מורכב.
והם נמצאים בבור תרתי משמע ולך יש
את הזכות והחובה להושיט יד ולהוציאם
בבטחה.
קשה .קשה מאוד להיות מתנדב ובמיוחד
מפקד יחידת חילוץ ויש רגעי משבר
ושחיקה .וזה הופך חלק מהחיים .חלק
ממך .לפעמים כשבאים חברים מהצפון
ואתה לוקח אותם בטנדר לנחל נמיה
אתה עוצר מתוך הרגל בעץ השיטה

השביעי שקרוב לכביש למרות שהשמיני
הרבה יותר יפה ומצל .פשוט כי בקודם
יש קליטה ,ועלולה להגיעה עוד קריאה
לעזרה.
וזה על חשבון דברים אחרים .ברור.
וכשאתה מאחר ליום ההולדת של הבן
שום הסבר לא מתקבל.
ומתרגלים לשאלה במטה בקריה או
בטייסת :תגיד ,איך המשכורת שלך?
והתנאים? והקידום? ...אני ...אני מתנדב,
אתה עונה.
ואז ,כשקשה מאוד אתה מרים עיניים
ללוח השעם הגדול עליו תלויים מכתבי
התודה הכי מרגשים מאמא ,מאבא,
ממנהלת בית הספר אי שם בצפון.
ונזכר בשיחות טלפון מיוחדות כמו אז
בנחל נקרות .כשבחור צעיר נזרק מג‘יפ.
רגלו נקטעה והוא שוכב בשטח .במדבר

ומדמם .בלי קליטה .והיחידה מגיעה
במהירות ופועלת בנחישות .רפואה
וחפ“ק והנחתה וסגירה ועוד רימון עשן.
ולדאוג אח“כ לחברה השבורה .ובערב
כשאתה נופל שדוד ומסריח על הספה
ונרדם כי נגמר לך הכוח אתה מקבל
טלפון ועונה בלי רצון.
”זה אני ,אח של המחולץ .אמא רוצה
לדבר איתך ,אנחנו באיכילוב בכניסה
לחדר הניתוח“ והאמא מבררת האם
זה אתה? ואתה כבר מתיישב ומשפשף
עיניים ומקשיב ושומע ”שהיום“ היא
אומרת ”גיליתי שמלאכים יש לא רק
בשמיים ותודה שהצלתם את הבן.
תודה.
ובלילה הזה אני כבר לא ישן .ואומר
תודה על זכות גדולה"...

אלעד סקר
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 2000ויותר

פרוייקט שותפות  (p2k) 2000פועל משנת  1995בין הערבה לקהילה
היהודית באוסטרליה באמצעות הסוכנות היהודית לארץ ישראל
הפרויקט יצר מודל חדש של שותפות והדדיות בינינו לבין הקהילה
היהודית בתפוצות והוא מהווה בשנים האחרונות את אחת הפלטפורמות
המרכזיות לפעילותה של הסוכנות היהודית ב 45-אזורים בארץ.

זוכים למצוות
פרויקט שותפות  (P2k) 2000פועל
כבר  13שנה ,משנת  1995בין הערבה
לקהילה היהודית באוסטרליה באמצעות
הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
שותפות  2000היא יוזמה ייחודית
המקשרת בין  550קהילות יהודיות בכול
העולם באמצעות  45שותפויות בישראל.
מעורבות רעיונית ,יתרונות משותפים,
אתגרים ומודלים של הצלחה מעצימים
את הקהילות השותפות ומחוללים שינוי.
ההשלכות של תוכניות מסוג זה חורגות
מעל ומעבר לגבולותיה של כל קהילה
בודדת – כך לכל אחת ואחד מאיתנו
ניתנת הזדמנות להיות מעורב ולהשפיע
באופן ישיר.
כמאמץ מקומי בעל השפעה לאומית,
כל שותפות במסגרת התוכנית מספקת
את ההזדמנות לחיבור בין קהילות בארץ
ובחו“ל .בתוך כך נרקמות ומשגשגות גם
מערכות יחסים בינאישיות.
באמצעות תהליך קהילתי משותף ,יותר
מ 10,000 -מתנדבים עובדים יחדיו מידי

צילום :רינה פרץ גל
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שותפות  2000בערבה

שנה ,בוחנים נושאים בעלי חשיבות,
מעלים לדיון תגובות מהשטח ,קובעים השותפות סייעה בעבר ומסייעת עד היום
אבני דרך ,מציבים יעדים ומגדירים לעשרות פרויקטים ותוכניות העשרה
תקציבים להשגתם .המעורבות ושיתוף בתחומים שונים .חשוב ביותר להדגיש
הפעולה יוצרים הפריה ותרומה הדדית שתהליך בחירת הפרויקטים נעשה
בעיקר בתחומים ערכיים קהילתיים במשותף בין כל המתנדבים בשותפות
וחינוכיים ,ומספקים קרקע פורייה משתי הקהילות  -הערבה והאוסטרלית.
לפיתוח כלכלי.
הפרויקטים בהם השותפות מעורבת
ומרחיקי
המלהיבים
האספקטים
אחד
ומסייעת:
הלכת בתכנית הוא ההשפעה ההדדית.
מתנדבים מקהילות העולם שמגיעים קשרי גומלין
לישראל כדי להיות מעורבים בתהליך 11 ,משלחות תלמידים יצאו מהערבה
שבים ומחזקים את הקהילות אליהן הם לאוסטרליה  -תשתית מצליחה לפיתוח
שבים.
קשרים בין בני הנוער ובין המשפחות
שותפות  2000מובילה שינוי מתהווה בשתי הקהילות .אירוח עשרות משלחות
בחברה הישראלית ובקהילות היהודיות תלמידים ומבוגרים מאוסטרליה כולל
בחו“ל .היעד המרכזי – הפיכת התכנית אירוח מלא בבתי תושבי הערבה ,שיחות
לתהליך מנהיגותי כחלק מתחום ועידה בודאו בין בתי הספר ,חילופי
ההתנדבות ההולך וצובר תאוצה ברחבי מורים והשתלבות בצוות ביה“ס המארח
הארץ.
לתקופה של מספר שבועות ,שיתוף
פעולה בין מתנדבים מהאזור למתנדבים
מאוסטרליה וקיום דיוני חשיבה והחלטות
משותפים.

איך זה עובד?

בימים אלו עובדים על הפקת פרויקט
”לימוד ערבה“ ,ושליחת שליח מהערבה
לאוסטרליה למספר חודשים שבמהלכם
ישווק את קהילת הערבה והפוטנציאל
בה ויפעל לחיזוק והעמקת הקשר בין
שתי הקהילות.

חינוך
תוכניות לימוד ,העשרה והכוונה כגון:
גישור ,מדע לכול ,בוסתן ,חכמים בשמש,
תלמיד וסביבתו ,מעלות ,תוכנית חינוך
אינגרטיבי )בתיכון( ועוד...

קהילה ואמנות
הגברת מעורבות הורים במערכות
החינוך ,ליווי תהליך חברתי קהילתי
בספיר ,קהילה לומדת – קתדרה
למבוגרים ,אירועי מוסיקה מחול ודרמה,
פיתוח תחום האומנות בערבה ועוד.

פיתוח אזורי
בתחום התיירות  -תכנון ושיווק ,פרסום
והעשרה ,תכנון מרכז מבקרים בערבה
ובמו“פ החקלאי ,היחידה לפתוח כלכלי,
תכנון ואפיון מסלולי רכיבה והקמת מערך
שילוט לכול המסלולים ,הכנת תוכניות אב
לתחומים מרכזיים ,תכנון ואפיון מתחמים
שונים בערבה והפיכתם לתועלת צרכי
האזור ועוד.

עובד? ...לא בתכנית הזו שבה פעילים בעיקר
מתנדבים .לשותפות  2000בערבה מבנה
פעולה המורכב מועדת היגוי אחת ומ3 -
ועדות משנה:
קשרי גומלין
חינוך קהילה ואמנות
פיתוח אזורי ,כולל תיירות ופיתוח כלכלי
ועדת ההיגוי מורכבת ברובה הגדול
ממתנדבים ובראשה עומדים יו“ר מתנדב
מכול קהילה.
יו“ר השותפות מהערבה הוא פיטר רבין
ממושב צופר.
כל ועדת משנה מורכבת בעיקר ממתנדבים
ומאנשי מקצוע רלוונטיים.
שותפות  2000שותפה בחינוך הקהילה
האזרחית בערבה והיא מאפשרת מרחב
ובמה לכל מי שמבקש לקחת חלק בשיפור
איכות החיים שלנו.
השותפות שואפת לשלב מנהיגים מתנדבים
איכותיים תושבי האזור שיש להם מה לומר
ויכולת לקדם פרויקטים.
אם אתם מעוניינים לחזק את תחושת
השייכות לקהילה ולחברה שלכם -
אנחנו רוצים אתכם איתנו!
לקבלת מידע נוסף והסברים על פעילות
שותפות  2000באזור אתם מוזמנים ליצור
קשר עם משרד השותפות בערבה ונשמח
לספק את המידע הדרוש.
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 2000ויותר
המשך
השגרירים שלנו
החורף האחרון בערבה בורך בהרבה
מבקרים אוסטרליים בערבה :שלוש
משלחות נוער ומשלחת אחת של
משפחות ביקרו במדבר הקסום שלנו
ולנו בבתי המארחים .בפעם הראשונה
הגיעה משלחת תלמידים מסידני ובפעם
הראשונה שתי משלחות תלמידים
ביקרו באותם ימים והשתתפו בפעילויות
משותפות עם ילדינו.
בנוסף ,זוהי הפעם השנייה שמגיעה
מורה מאוסטרליה – דיאנה – מורה
לחינוך מיוחד ולאנגלית ללמד בבי“ס
שיטים במסגרת פרויקט חילופי מורים.

משלחות תלמידים

בתחילת חודש דצמבר הגיעה משלחת
מסידני ובה  12תלמידים מבתי ספר
ממלכתיים ,המשלחת שהתה חמישה
ימים בערבה ,במקביל לביקור של
משלחת נוספת בת  9תלמידים מבי“ס
קינג דיויד ממלבורן.
תלמידי שתי המשלחות ,ביחד עם תלמידי
כיתות י‘ ו יא‘ ,השתתפו בפעילויות העשרה
וחוייה שונות .בית הספר נרתם וסייע
באירוח המשלחות ,ארגון הפעילויות
שכללו סיורים להכרת הערבה ,סדנאות
בנושא זהות יהודית ,מרוץ לפידים
ומסיבת חנוכה בביה“ס ביום האחרון
לשהייתם באזור.
16

משתי המשלחות התקבל משוב
חיובי מאוד ,ונרקמו קשרים חמים
בין התלמידים שאף הובילו למפגש חילופי מורים
נוסף בצפון לאחר יציאת המשלחות פרויקט חילופי מורים בין בתי ספר
מהערבה.
בערבה ובאוסטרליה החל ב . 2006
בסוף דצמבר הגיעה המשלחת השנה הגיעה לערבה
המסורתית מבי“ס ביאליק ממלבורן
דיאנה יצחק ,מורה לחינוך מיוחד
לביקור של שמונה ימים בערבה .ביקורי ולאנגלית.
הגומלין בין בתי הספר ביאליק ושיטים דיאנה ,מורה בבי“ס ביאליק במלבורן,
החלו כבר ב  1996ואירוח משלחת הזו השתלבה במהירות בקרב מורי ביה“ס
היה מוצלח כתמיד .חמישה תלמידים שיטים בערבה .היא לימדה אנגלית
ומדריך ”חרשו“ את הערבה ,ביקרו בבי“ס היסודי ,ולפי בקשתה ,גם עבדה
באתרים ,הציגו מצגות ופעלו בביה“ס ,עם תלמידים מהתיכון ,בכדי לנסות
השתתפו בפעילויות שטח שכללו ולחזק אותם באנגלית.
סימון שבילים בנחל ברק ועוד  .על ידי בזמן שהותה התארחה ברבים מבתי
כך בנו נדבך נוסף בגשר ההולך ונבנה פעילי השותפות ובאמצעותם למדה על
בהתמדה בנינו.
האזור,על מורכבותו בכלל ועל השותפות
בפרט.
משלחת משפחות -פעילי קרן מנהלתשותפות 2000ערבה–אוסטרליה
רינה פרץ גל אמרה שהביקור של
היסוד
דיאנה בערבה היה חוויה חיובית מאוד
לכל הצדדים .התרומה שלה למערכת
החינוך וחיוכה החם והכובש יחסרו הן
למורים והן לתלמידים ,אך ללא ספק
דיאנה תשמש כחוליה מקשרת חשובה
ביותר בין שתי הקהילות שלנו.
התברר לנו שסוף השבוע בערבה היווה
את נקודת השיא של ביקורם בארץ.
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כמידי שנה ב  5שנים האחרונות,הגיעה
המשלחת המסורתית של פעילי קרן
היסוד ממלבורן ,ובילתה את סוף השבוע
האחרון של דצמבר בקרב משפחות
מארחות מישובי הערבה.
כלהאורחיםוהמארחיםהתאספובמוצ“ש
לחאפלה בדואית .ראש המועצה הנבחר,
עזרא רבינס ושליח קרן היסוד ,מאיר
בובר ,ברכו את הפרויקט ואת האורחים
והמארחים.
הערב הסתיים בהופעת הרכב מוסיקלי
מקומי ושירה בציבור.
למחרתאחריפרידותמהחבריםהחדשים,
חברי המשלחת סיירו בערבה ,למדו על
ההיסטוריה של האזור ,החקלאות ,תיירות
וגבול השלום עם ירדן.
האורחים עזבו את הערבה עם זיכרונות
חמים וטובים ,ומהמשוב שלהם בהמשך

רינה פרץ גל
ונילי ליפסקי-מלמד
יחזור אליכם כמו בומרנג
לרגל חגיגות שנת ה 60 -למדינה
ובמסגרת פרויקט שותפות 2000
תתארח בערבה משלחת ממלבורן -
אוסטרליה לארוחת ערב
ב) 14/5/08 -יום רביעי(.
שמנו הולך לפנינו כמארחים נעימים
אשר פותחים את ליבם וביתם לאורחים
מבחוץ .משפחות המעוניינות לארח
לארוחת ערב ,מוזמנות להתקשר
למשרדי הסוכנות היהודית בערבה,
טל08-6582315/7 :
נילי ליפסקי-מלמד
רכזת קשרי גומלין

כל גודלה הנו כזרת אך לי אין ארץ אחרת

חידון  60שנה למדינה
לתלמידי בית הספר התיכון
בחגיגיות והתרגשות אמיתית ורבה נערך בתאריך  6/4/08חידון  60שנה למדינת ישראל.
החידון נערך באולם רוזנטל בספיר .על הבמה המקושטת ישבו אלה מול אלה המתמודדים
– תיכוניסטים בחולצות לבנות ,נכונים לענות לשאלות רבות בנושאים השונים הקשורים ,איך
לא ,בנושא ” 60שנות ארצנו הקטנטונת“ .הכל נערך ביעילות ובמקצועיות רבה ובכל אמצעי
ההמחשה והתקשוב – סרטים ,אמצעי שמע ושאלות המנחה – זהבה לחוביצר וכמובן וכנהוג,
היתה שאלת מנהלת ביה“ס – מרגלית מור.

הנושאים שעמדו להתמודדות היו:
ראשי ממשלות ישראל
נשיאי מדינת ישראל
מלחמות ישראל וצה“ל
תולדות ההתיישבות
דמויות ואירועים בדרך למדינה

ציוני דרך בעשורים השונים.
אישים בתרבות ישראל
הזמר העברי
הקולנוע הישראלי
השגים ישראלים – פרסי נובל

המתמודדים חויבו במידת קשב ,הבנת הנשמע ובמהירות תגובה גבוהות ביותר ועמדו בכך בכבוד.
בחלקו האחרון של החידון ,נערך ”קרב“ ראש בראש בקבוצת י‘ – יב‘ .והזוכים הם:

ערן כהן – כתה יב‘ )פארן( ,אלעד דואן – כתה יא‘ )חצבה(.
בקהל ישבו תלמידי ומורי תיכון ”שיטים“ וקומץ קטן מאד מאד של הורים וסבתא.
החידון הסתיים בשירת ”התקוה“
מי שלא היה הפסיד??? ברור!!!
כי היתה שם חדוות נעורים של בני הנוער שלנו שהפגינו אהבה לארצם.
היה שם חינוך לערכי מולדת ,להזדהות והרבה כבוד! ואיך אפשר שלא להתרגש?
נו ,אז מה הפלא שמילותיו של יורם טהר-לב מצאו את דרכן אל לבי:
”כאן נולדתי ,כאן נולדו לי ילדי ,כאן בניתי את ביתי בשתי ידי ,אז אם זה טוב ואם זה רע ,אין לי ארץ אחרת“
תודה לכם מחנכי ביה“ס שיטים ,לך זהבה על הנחיה מקצועית ומלאת פירגון
ולכל מי שנתן יד וכתף לקיום והצלחת החידון.
תודה גדולה וברכות חמות לכם תלמידים.
חידון ” 60שנה למדינה“ הנו חוליה אחרונה בשרשרת פעילויות שערך בביה“ס ”שיטים“
במסגרת שנת ה– 60למדינה.
שני האירועים הראשונים הם:
 .1ביה“ס רוקד ריקודי עם בהדרכת ראובן )רובי( פרטוק )פארן(.
 .2משחקי ילדות ונוסטלגיה )קפיצות חבל ,מחניים ,ג‘ולות ועוד(.

שגי אסף
מושב עין יהב
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בטיפול
מדור מאת :שושי אליהו

מרפאת פארן
בכל ישוב ישנה מרפאה
מקומית המשרתת את
היישוב ושאר העובדים.
הצוות הרפואי עושה
מלאכתו נאמנה במהלך
השנים ואין ספק שכולם
עסקו לא פעם בהצלת
חיים.
במדור זה נבקר בכל
פעם במרפאה אחרת
ונפרסם המלצות בריאות.
הפעם בחרתי לכתוב על
המרפאה בפארן.
מרפאת פארן שייכת לשרותי בריאות
כללית ומשרתת את תושבי פארן ופונדק
.101
מילכה וירוביצ‘יק ”האחות של פארן“
יוצאת לחופשה לאחר שנים רבות של
עבודה קשה אותן היא עשתה ביעילות
ובמקצועיות רבה .ננצל מדור זה על
מנת להודות לה על שנים רבות של
מסירות ונתינה.
את דרכה ממשיך צוות מקומי צעיר אך
מנוסה.
יעל בארי ,אחות אחראית ורוני אומגה,
דור שני למקצוע ,בת חוזרת לתפארת
היישוב.
עוד בצוות המרפאה –
גליה בוחבוט ,מזכירה רפואית ואוזן
קשבת .במסירות רבה דואגת לעזור
לכל הפונים והיא גם מכינה מרקים
טעימים...
אסנת שבן ,מוותיקי היישוב ,חולמת על
לובי לחולים שממתינים בתור ,ועד אז
היא דואגת שיהיה לנו נקי ונעים להיכנס
למרפאה .לאחר השנים הרבות  -היא
כבר חצי אחות.
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בימים אלה טל גור ויהודה שחר הוכשרו
כנהגי אמבולנס כתגבור לאביב שפירא.
ד“ר אבירם דונסקי ,מומחה ברפואת
המשפחה” :החזון שלי הוא להוביל את
המרפאה להישגים בתחום האיכות
הרפואית וזאת מבלי לפגוע באווירה
האינטימית המשפחתית של מרפאה
כפרית קטנה“.
למרחק ולמספר הדל של תושבי הערבה
השפעה ניכרת על אופי השרות.

אז איך בכל זאת מתפקדים בפארן?
ראשית ,עם הרבה אהבה ורצינות הוקמה
כאן מרפאה בה כל לקוח מתקבל בחיוך
עם המון הקשבה ורצון אמיתי לעזור
וכמו שמעידות על עצמן ,גליה ,יעל ורוני
”אנו פה בשביל הציבור“.
הקונספט הוא ”לרענן ולהכניס מכשור
רפואי מתקדם“ ,להתחבר למערכות
ממוחשבות ארציות על מנת לעקוב
ולהיות עם יד על הדופק )תרתי

משמע(.
בלחיצת כפתור אחת ניתן היום לדעת
כמה חולים במחלה כזו או אחרת ולבצע
מעקב אחרי בדיקות ותוצאות ,כמו כן
המערכות הממוחשבות מאפשרות
שיפור שירותי הרפואה המונעת  -מניעת
מחלות ואיתורן בשלב מוקדם.
כיום ,עם חזרתם של הבנים והילודה
שגברה ,מתרחבת קשת צרכני הבריאות
של האוכלוסייה .מצד אחד הרבה
תינוקות ומצד שני דור המייסדים ההולך
ומתבגר.
ד“ר דונסקי אומר כי ”בפארן מתגוררות
יותר אחיות מוסמכות )ביחס לישובים
אחרים באזור( זהו יתרון גדול המאפשר
רמת מחויבות גבוהה וחלוקת אחריות
גם בעיתות חירום“
ישנה עבודת צוות והתייעצות עם
מרפאות אחרות על מנת לתת מענה
לכל הפונים ולשרת טווח גילאים רחב.
ישנו צורך לחזק את המרפאה בספיר
כמרכז לרפואה יועצת.
בינתיים ,אין כאן אפילו בית מרקחת עם
רוקח ותרופות מגוונות לרווחת הציבור.
על שאר הבעיות כמו הזכות להשתייך
לקופות אחרות או החשש ששרותי
השר“פ אינם נותנים מענה טוב בחירום
ננסה לדון בכתבות הבאות.
ובכל שאר העניינים ,מילה טובה
ופרגונים.
צוות ערבות מזמין אתכם לכתוב

מסע ומתן

מדור מאת :שושי אליהו

אשתי רוקדת ואני חולם
קובי בן שמחון

נפגשתי לשיחה עם קובי בן-שמחון
ממושב חצבה עם צאת ספרו הראשון
”אשתי רוקדת ואני חולם“ ,בהוצאת
זמורה-ביתן.
קובי כותב בעיתון ”הארץ“ ומתגורר כיום
בתל אביב.

קובי כותב ואנחנו מפרגנים

מסע ולו הארוך ביותר
מתחיל בצעד אחד קטן
לפעמים בשביל מסומן
ולפעמים בדרך עפר
לא נודעת .בדרכים בהן
התלבטנו ,חששנו שהן
קשות וללא מוצא ,גילינו
לפתע שביל קטן ומואר
שלא סומן ב.G.P.S -
אז ,ורק אז הגענו אל
מחוזות קסומים שלא
יכולנו לראות ממקום
אחר.
בדרך פגשנו אנשים
נפלאים שהעזו...

קובי ,מה פתאום ספר?“
”לא פתאום .זה היה מסע ארוך של
כתיבה שהחל כבר בתיכון ,אז החלו
הניסיונות הראשונים שלי בכתיבה .עיקר
העבודה נמשכה כמעט שלוש שנים ,בין
גיל  22ל“.25-
שלא במקרה קובי קרוב אל הכתיבה
כמי שקרוב אצל עצמו .הכתיבה צמחה
וגדלה איתו והיא מיוחדת ,בוגרת ,נעימה
ואיכותית .עורך הספר פרופ‘ יגאל שוורץ
כתב עליו” :לבן-שמחון יש קול סקסופון
אלט חם שמכמיר את הלב .ספר
נשמה“.
את פריצת הדרך הגדולה עשה קובי
ככתב במוסף עיתון ”הארץ“ .דרכו הייתה
כמו חלום שהולך ומתגשם לאט אבל
בטוח .קובי סיים לכתוב את ספרו במהלך
לימודי התואר השני בחוג לספרות עברית

באוניברסיטת בן-גוריון ,שם התנסה
בסדנאות כתיבה יצירתית עם מורים כמו
הסופר עמוס עוז וחיים באר.
ואז החל מסע נוסף עבורו  -כתיבת
הספר עברה שינויים רבים ,הוא כתב
וזרק ,זרק וכתב ,ולא הראה לאף אחד.
לפעמים הראה חלקים נבחרים לאנשים
ספורים .בסופה של הכתיבה הייתה
התלבטות “למי לשלוח ומה לעשות עם
זה“ ,אומר קובי” ,הייתי זקוק לביקורת
מקצועית“ .בסופו של עניין הוא שלח את
יצירתו אל העורך יגאל שוורץ ,עורכם
האישי של צרויה שלו ,אהרון אפלפלד
ויהונתן גפן.
קובי השאיר בידי פרופ‘ שוורץ את
ההחלטה האם הספר טוב או לא,
בידיעה ברורה שגורל הספר בידיו
ובאמונה מלאה בכושר שיפוטו .שוורץ,
עורך מוערך ,קורא קפדני ואיש מקצוע
מעולה אמר כמובן את דברו” :אהבתי
מאוד ,אני רוצה להוציא את הספר הזה
לאור“ .מכאן ואילך ”הבייבי“ נלקח לידיו
הנאמנות של שוורץ שהעביר את הספר
מעריכה עד לדפוס.
קראתי ,נהניתי ואני ממליצה בחום.

במוצאי שבת 3/5
בשעה  20.00בערב
יתקיים מפגש עם העיתונאי הסופר
קובי בן שמחון ,שישוחח על ספרו

”אשתי רוקדת ואני חולם“
זאת במסגרת ערבי סופרים שמארגנת
מנהלת הספריה ,שוש לוביש.
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נקודת מבט

מדור מאת :רונן לוי

תחדשותהיאהתנועההמוחשית
של השינוי ,כאשר אנו חשים
בהתחדשות אנו יודעים שחל
שינוי .פריחת האביב מסבירה יותר מכל
מהי התחדשות כוון שהיא פיסית וסמלית
כאחד.
למשל ,לפי הרפואה הטבעית והסינית
בעונה זו הגוף הכי בשל ונינוח לניקוי
והתחדשות ,אין הוא צריך להתמודד
עם קור או חום קיצוניים ,והמערכות
הפנימיות מוכנות ופנויות לחדש את
עצמן באופן קל ונינוח יחסית .גם בעולם
הנפש ישנו אביב אשר מאפשר לתכנים
רדומים לפרוח ולאפשר התחדשות.
כשם שבעולם הפיזי ישנן עונות שנה
מחזוריות כך גם עולם הנפש נע
במחזוריות ומשתנה ללא הרף.
אך ישנם רגעים בהם נושא ההתחדשות
מעסיק אותנו יותר מהרגיל .מה הם
הרגעים הללו? מה מאפשר שינוי
והתחדשות ומה ניתן לעשות על מנת
לאפשרו בחיינו? על כך בשורות
הבאות.
מצבים המזמינים התחדשות יכולים
להיות רבים ומגוונים .דוגמה אופיינית
לרצון להתחדש היא כשמרגיש בפנים
שמשהו תקוע ולא מתקדם ,כשיש
תחושת מיצוי ורצון לזוז למקום חדש.
בכל המצבים המאפיין העיקרי הוא
20
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"הדבר הקבוע היחיד
הוא השינוי"
)פתגם סיני עתיק(

תחושת דריכת במקום ורצון לעורר
ולהפריח חלקים רדומים של חיות .הרצון
להתחדש ולהתרגש קיים באופן מוחשי
בעיקר כשמשהו בפנים מרגיש שומם
ומדשדש.
אך ההתחדשות לא מוכרחה להיות
דרמטית וסוערת .לרוב תהליך
ההתחדשות של הגוף כמו של הנפש
הינו טבעי ומתרחש באופן ספונטאני.
יחד עם זאת ,ישנם מצבים במהלך חיינו
אשר עלולים למנוע ממנו להתרחש.
הפסיכולוגיה ההתפתחותית חוקרת
את ההתפתחות האנושית מגלה לנו
את התנאים האופטימאליים להם אנו
זקוקים בכדי לגדול ולהתחדש .על
מנת שהתינוק יוכל להתפתח ולגדול
באופן בריא הוא זקוק לסביבה תומכת
ובטוחה ,עליה יוכל לסמוך שתמלא את
צרכיו בזמן ובאופן ראוי אך מבלי לחנוק
ומבלי למנוע את פיתוח הסקרנות
וההתמודדות עם הקשיים .למעשה
תנאים אלה נחוצים לנו בכל גיל והם
אשר יכולים להביא אותנו לגילוי מחוזות
חדשים של חוויה ומודעות .כאמור
ההתחדשות וההתפתחות שמתרחשת
אצל האדם הבוגר ,כמו אצל הרך
הנולד ,מאופיינים בשינוי וחידוש תפיסת
המציאות והעולם .לרוב תהליכים אלה
יקרו באופן ספונטאני .אך ישנם מצבים
אשר גורמים לנו לצמצם את מרחב
השינוי הפנימי של חיינו למשל מצבי
חרדה וסטרס ,אשר ככל שהם רבים
וחזקים יותר כך המרחב הפנימי בתוכנו
קטן ומצמצם את יכולת השינוי.
על מנת לאפשר לעצמנו להרחיב את
מרחב השינוי הצמיחה וההתחדשות
עלינו למצוא את המרחב המתאים
לנו ביותר אשר יאפשר לנו להרפות,
לחוש בטוחים ושם לייצר שינוי .היכולת

להרפות מאפשרת לנו לפנות בתוכנו
מרחב לחוויות ואיכויות חדשות ,ומתוך
כך למידה והתנסות חדשים .לשם כך
עלינו לשאול את עצמו מה המקום
בו אנו מרגישים את היכולת לשחרר
להרפות ולהתחדש .יש אנשים שמוצאים
את המרחב הזה ,בחוויות מדיטטיביות,
בטיפול פסיכותרפואיטי או טיפול גופני,
בשהייה בטבע ,בהבעה באמצעות
כתיבה ,ציור ,נגינה וכדומה.
השינוי ,אם-כן ,תמידי ואינסופי .וכמו
שאמר הפילוסוף היווני הרקליטוס ”אין
אנו יכולים להיכנס לאותו נהר פעמיים“-
כשאני נכנס לנהר בפעם השנייה לא
אני ולא הנהר איננו עוד מה שהיינו.
התחדשות היא היכולת לאפשר לעצמנו
להתפתח ולהשתנות עם המציאות ,וזוהי
אגב ,ההגדרה הפסיכולוגית לבריאות.
הלא זה לאפשר לעצמנו להתחדש
ולגלות מחדש את החיים על הטוב והרע
שבהם .כן קצת כמו לחזור להיות ילדים
סקרניים אשר רוצים לגלות את החיים
ולהתחדש ,רק שכמבוגרים אנו עושים
זאת מתוך מודעות.

רונן לוי ,תושב צוקים הוא פסיכותרפיסט
גופני הוליסטי ונטורופת.
לתגובותronenl@arava.co.il :

בנעלי בית
מדור מאת :כרמית שירין
פינה חדשה בעיתון שתעסוק בכל מה שסובב את הבית.
נשמח לקבל מכם ומילדיכם כל רעיון ,סיפור מצחיק ,תמונות ,המלצות לטיולים,
מתכונים למאכלים טעימים ,חידות ועוד.
והפעם בפינה :איחולים.
מתחילת השנה המון תינוקות קטנים הגיחו לעולם הערבה .החלטנו לייחד את
הפינה החדשה לאיחולי מזל טוב ולהעניק לכל אחד מהם שיר וברכה:
כל תינוק הבא לעולם ,נולד לדרך
משלו.
כהורים נאחל לתינוקות המתוקים
שרק נולדו שישמרו על דרכם הייחודית
וכהורים נדע להתייחס לקו הפנימי
המיוחד שלהם נדגיש ונבליט אותו
שלא ילך לאיבוד ,בכדי שיגדלו ויצליחו
בדרכם הייחודית ויהיו מאושרים.

ולפינת האיכולים:
הבישול הוא כלי נפלא שעוזר לנו.
באמצעות בישול והכנת מאכלים
אהובים על ילדינו ניתן להתכוונן,
לתמוך ולחזק את דרכם הייחודית.
ולהלן מתכון פשוט וטעים איך לבלוע
את האורז של החמות .כי לא נעים..

בנימין גוטפלד )עידן(

לביבות אורז:
לוקחים את שאריות האורז מאתמול
 1ביצה )לפי כמות האורז(
 2כפות קמח
מלח ,טיפה פלפל שחור.
מחממים שמן ומטגנים כלביבות.
הילדים פשוט מתים על זה.
תמר יונש )פארן(

יובל מורגן )פארן(

"כך ברא אותך הטבע
עם קצת דמיון ומחשבה חופשית
אז תן לזה לגדול מהתחלה בבקשה
אל תנסה להילחם בזה
אל תנסה להשתנות
כי זה תמיד יבוא מהתחלה פתאום
כי כך ברא אותך הטבע".....
מילים ולחן :ארז הלוי

התאומים לבית גוטפלד רות ובנימין )עידן(

עידו דותן )עין יהב(

כרמית שירין תושבת עין יהב מורה
ומרצה ל"פיזיקה משפחתית"
לתגובותscarmit@arava.co.il :
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חיות וחיוכים

מדור מאת :ד"ר עירית גרינשטיין

השבוע הן הגיעו

בקיץ  ,1992בהיותי וטרינרית צעירה,
הובאה יום אחד למרפאתי כלבת רועה
גרמני .הסתכלתי היטב וחשבתי לעצמי-
מה זה השיריון הזה שמכסה את כל
גופה? חשבתי שאני יודעת ,אבל חוסר
הניסיון גרם לי לפקפק .כשהתקרבתי
ראיתי שלא טעיתי  -הכלבה היתה
מכוסה על כל גופה באלפי קרציות
שהיו כל כך צפופות עד שניראו כמו
שיריון אפור .אותה כלבה נזקקה ל2 -
מנות דם וכמובן לטיפול אגרסיבי ביותר

נגד הקרציות הרבות ,טיפול שהוא רעיל
גם לכלבה עצמה .בסופו של דבר ,היא
חזרה לעצמה לאחר אישפוז של שבוע.
אז כן ,הקרציות כבר כאן .חשוב לדעת
שהמצב של אותה כלבה היה קיצוני אך
מסתבר שקיים .צריך רק להזניח....
על מנת לטפל נכון במניעת קרציות יש
להבין כמה עובדות .הקרצייה היא טפיל
שחי רוב הזמן בסביבת הכלב ורק בחלק
קטן מהזמן הן עולות על הכלב .למעשה,
רק הנקבות המופרות זקוקות ל“ארוחת
דם“ לפני שהן יורדות לקרקע ומטילות
ביצים .מחזור החיים של הקרציה
מתקצר ככל שעולה טמפרטורת
הסביבה ולכן אנו מתחילים לראות אותן
כעת .המסקנה היא שהטיפול החשוב
ביותר הוא דווקא בסביבה ורצוי שיערך

כעת! מומלץ לרסס את אזור המחיה
של הכלב פעמיים לפחות במרווח
זמן של כ 14 -יום בעונת האביב .יש
לשים לב בעיקר למקומות שבהם
הכלב רובץ ולמקומות מוצלים )ביצי
הקרציות לא אוהבות שמש ישירה(.
יחד עם זאת יש לשים לכלב קולר טוב
נגד קרציות .הקולר יגן על הכלב מפני
מחלות מסוכנות כגון קדחת הקרציות
המועברות בזמן שנקבת קרציה נגועה
בטפיל נקדחת מוצצת דם מהכלב ,וגם
ימנע את התרבות הקרציות הזקוקות,
כאמור ,לארוחת דם על מנת להטיל
ביצים .כלבים עם שיער ארוך וצפוף
מומלץ לספר לקראת הקיץ.
אז שיהיה לכולנו קיץ נקי וקל!
ובגיליון הבא – והדרת פני זקן.

אגרות וחיות אחרות
בהתאם להנחיות השירותים הוטרינרים
יגבו אגרות עבור סימון ,חיסון ורישיון לכלבים וחתולים.
לנוחיותכם מצורפים מחירי האגרות
אגרת סימון

מחיר חיסון

אגרת רישיון

סה“כ )בש“ח(

סטאטוס
כלב/ה לא מעוקר/ת ולא מסומן/ת

63

24

101

188

כלב/ה מעוקר/ת ולא מסומן/ת

63

12

32

107

כלב/ה לא מעוקר/ת מסומן/ת

0

24

101

125

כלב/ה מעוקר/ת מסומן/ת

0

12

32

44

חתול/ה לא מעוקר/ת

0

24

0

24

חתול/ה מעוקר/ת

0

12

0

12

ד“ר עדי ולרשטיין
וטרינרית המועצה
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2008
פסח
בבית ספר שדה חצבה
טיולי זריחה ושקיעה
וסיורים לאור ירח
במרחבי הערבה
הציוריים.
הזדמנות מרתקת
למפגש קרוב עם
ציפורים מיוחדות.

מסלולי טיול
לנחל צפית ולנחל
מסור.
ביקור בתחנת המחקר
החקלאי ”יאיר“,
בה מפותחים זנים
חדשים של ירקות,
פירות ופרחים.

נסיעה בציר המעיינות סיורים רגליים
ובשבילי שמורת שיזף בערוץ נחל ימין
וגביו המרשימים.
בנוף סוואנה עשיר.

נסיעה בדרך נוף
יפיפייה לאורך נחל
ערבה והגבול הירדני,
בין חצבה ועידן.
תצפיות על מאגר
המים ,התיישבות
וחקלאות במדבר,
וטיול רגלי קצר בנוף.
ביקור מרתק
באתר העתיקות של
תמר המקראית.

פעילויות לילדים ומשפחות כל ערב ב 21:00-סיפור יציאת מצרים סביב המדורה חפש
ת‘אפיקומן יצירה בחומרים ממוחזרים הרצאות מרתקות בליווי תמונות וסרטים

הרשמה מראש בטלפון052-8744484 ,08-6581546 :
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חג פסח כשר ושמח!
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