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ולדפוסי צריכת המידע השונים. בעוד 
שהעיתונות הכתובה היא על בסיס יומי 
את  המאפיין  המידע  שטף  שבועי,  או 
רשת האינטרנט מתחדש תדיר בהתאם 
על  מתחרה  שהוא  תוך  היום  לאירועי 

מהירות והיקף סיקור האירועים.

)בייצור  המהירות  של  יוצא  פועל 
ובצריכת המידע( כמו גם של ההכרה 
כי "הכול מצוי במרחק של קליק" הוא 
יותר,  קצרות  כתבות  קרובות  לעיתים 
קריאה  ומבנה  יותר  רבות  שגיאות 
פחות  שכפוף  ומשתנה  אסוציאטיבי 
עיתונות  המאפיין  הסכמאטי  למבנה 
כתובה. הגלישה ברשת גם מתאפיינת 
תוכן  משיכת  של  אקטיבית  ב"פעולה 
אחיד  תוכן  של  מרכזית  דחיפה  ולא 
פסיבי".  צופים  או  קוראים  לקהל 
בניגוד לקוראי עיתונים אשר מבצעים 
מעין  מהווים  ולאחריה  קנייה  החלטת 
שברשותם,  העיתון  של  שבוי"  "קהל 
בגלישה  שלב  כל  שבאינטרנט  הרי 
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כן לחופש הביטוי, לא לחופש הביזוי 

הגלובלי",  ב"עידן  כיום  נמצאים  אנו 
התפתחות  של  האצתה  עם  שהחל 
הטכנולוגיה בעשורים האחרונים, אשר 
דומה  וכיום,  חדשים  יום-יום  חיי  יצרה 
שלא ניתן לתאר את חיינו אחרת. רשת 
בעולם  רבים  גולשים  בה  האינטרנט, 
ונדבך  מרכזי  חלק  מהווה  ובישראל, 
טכנולוגית.  התפתחות  באותה  חשוב 
לנפוצה  הפכה  באינטרנט  הגלישה 
רבות  השפיע  והאינטרנט,  וזמינה 
אינטגראלי  לחלק  והפך  חיינו,  על 
מהתקשורת במאה העשרים ואחת. יש 
כמהפכה  לחיינו  כניסתו  את  המכנים 

של ממש.

כל  יכול  טכנית-טכנולוגית,  מבחינה 
לממש  האינטרנט  באמצעות  אדם 
מלא  באופן  שלו,  הביטוי  חופש  את 
לאדם  הנתון  החופש  הן  ואבסולוטי. 
והן  ולהשפיע,  בציבור  דעתו  להשמיע 
החופש להיחשף למידע שאדם מעוניין 
להיחשף אליו. בכך באה לידי ביטוי גם 

זכות הציבור לדעת.

את  הרואים  יש  אלו,  מאפיינים  בשל 
מודרנית,  עיר"  כ"כיכר  האינטרנט 
היוצרת מרחב ציבורי וירטואלי, בו יכול 

כל פרט ליטול חלק בשיח הציבורי.
הפך  האינטרנט  רבים  אנשים  עבור 
הם  יום.  היום  בחיי  חשוב  למרכיב 
לפעילויות  זו  בתקשורת  משתמשים 
מרובות כגון דליית מידע, קניות, דיונים 
אינטרנט  משתמשי  עם  דיון  בקבוצות 
ובשיחות  שונים  פורומים  בתוך  אחרים 
מיידיים.  מסרים  בתוכנות  אמיתי  בזמן 
נראה כי אין היבט בחיים שהאינטרנט 
זירת  מהווה  האינטרנט  בו.  נוגע  לא 
התרחשות בזמן אמת, הוא נגיש, מהיר, 
המקוונת  התקשורת  יתרונות  ועל  נוח 

כבר דובר רבות.

אוטוסטראדת המידע במרחק 
הקלקה...

האבחנה בין המדיה המקוונת לכתובה 
לספונטאניות  למיידיות,  קשורה 

יש הרואים את האינטרנט 
כ"כיכר עיר" מודרנית, 
היוצרת מרחב ציבורי 

וירטואלי, בו יכול כל פרט 
ליטול חלק בשיח הציבורי

לחופש הביטוי האנונימי, המאפיין את חופש הביטוי באינטרנט, נודעת חשיבות מרובה. זמינות ונגישות האינטרנט לאדם 
מן היישוב מרחיבה את גבולות חופש הביטוי הנתון לאדם, הרבה יותר מגבולות חופש הביטוי בעידן הרדיו והטלוויזיה. עם 

התרחבות השימוש באינטרנט ולאור האנונימיות שבו, התפתחה תופעה נרחבת של פרסומי תכנים באינטרנט המהווים 
לשון הרע. הקלות בה אדם יכול לכתוב באופן אנונימי הכפשות על אדם אחר בזדון וברשעות או מטעמים סתמיים, 

הביאה להישנות מקרים רבים בהם אתרים המאפשרים כתיבת טוקבקים או כתיבת דיונים בפורומים, משמשים כר פורה 
לפרסומי לשון הרע ו/או פרסומים הפוגעים בפרטיות הנפגע. בעוד חופש הביטוי מוכר במשפט הישראלי כזכות יסוד 
חשובה, חופש הביטוי האנונימי איננו מעוגן בהלכות המשפט הישראלי. העדר קוד אתי מחייב לשמירה על הפרטיות - 

מעמיד בסכנה ערכים דמוקרטים וזכות היסוד לפרטיות.
מהי, אם כן, דרך המלך בין "חופש הביטוי" ו"זכות הציבור לדעת" לבין החשיפה למסרים לא רצויים או ללשון הרע ובאילו 

כלים, אם בכלל, ניתן להשפיע על תרבות השיח המקוון?
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אינו  שוב  והקורא  בחירה,  מאפשר 
הבדל  ספציפי.  מידע  ספק  בידי  שבוי 
להגיב.  היכולת  במיידיות  מצוי  נוסף, 
רשת  את  המאפיינת  התגובה  מיידיות 
הסינון  היקף  את  מגבילה  האינטרנט 

הטבעי של התגובות.

למדורי  להגיב  בכדי  בעוד  כך, 
הקורא  נדרש  למערכת",  "המכתבים 
לשלוח  לכתוב,  כתיבה,  אמצעי  ליטול 
להמתין  ובהמשך  בפקס  או  בדואר 
או  התגובה  לפרסום  עד  ימים  מספר 
אי פרסומה לבחירתו של עורך העיתון, 

הדומה  הפעולות  רצף  שלמרות  הרי 
אופי  המקוונת  בעיתונות  כביכול, 
ולכן  יותר  ומיידי  נגיש  פשוט,  הפעולה 

יותר אנשים נוטלים בו חלק. 

עמימות  יצר  האינטרנט  כי  נראה, 
והפרטי,  הציבורי  המרחב  בין  חדשה 
בין "שיחת הסלון" לבין ראיון רשמי, בין 
בעידן  רחוב.  שפת  לבין  גבוהה  שפה 
עצמם  את  מצלמים  אנשים  שבו 
וידאו  צילומי  ומעלים  בתיהם  מתוך 
גסים  ורציניים,  )הומוריסטיים  לרשת 

בין  הגבולות  מתעמעמים  ומעודנים( 
הפרטי והציבורי, בתוכן כמו גם בשפה, 
והמוכר  ההיסטורי  הפער  ומצטמצם 
לזו  המדוברת  היומיומית  השפה  בין 
הכתובה. מה שאפיין בעבר את שיחת 
בעקבות  כיום  זוכה  הרחוב  או  הסלון 
המביאה  חדשה  לבימה  האינטרנט 
את צורת השיח ותוכנו הלא רשמי אל 

רשות הרבים המקוונת.  

חופש הביטוי האנונימי 
חייב  אנונימי,  בביטוי  מדובר  כאשר 
השומע, שנחשף לאותו ביטוי, להעריך 
הדובר  של  ודעותיו  עמדותיו  את 
בהסתמך על הביטוי לבדו, ללא חשיבות 
מינו,  כגון  הדובר  של  זהותו  למאפייני 
גילו, מעמדו, דתו או גזעו. בכך מקדם 
רעיון הביטוי האנונימי את הדמוקרטיה. 
של  לפרטיות  זכותו  עולה  גם  מכאן 
שכן,  באינטרנט.  המפרסם  או  הדובר 
ראוי לשמור על פרטיותו של זה, ככלי 

להגשמת חופש הביטוי האנונימי.

את  מעוררת  האינטרנט  רשת 
ביתר  האנונימי  הביטוי  חופש  שאלת 
והאפשרויות  הנורמות  לאור  שאת, 
בשיח  השתתפות  של  הטכנולוגיות 
נאמר  בנושא  בפסיקה  אנונימי.  מקוון 
כי "האנונימיות באינטרנט איננה משהו 
ערכי או אידיאולוגי - אלא נתון או תוצר, 
האוסרת,  הנורמה  מהעדר  גם  שנובע 
ריחוק  של  הפיזי  מהאופי  בעיקר  אך 
ומהקושי  ומסכים  מחשבים  מאחורי 
הטכני לחשוף את הזהות האמיתית של 
הזו  באנונימיות  שאין  כשם  אך  הגולש. 
כל ערך מוגן כאמור - כך אין גם להקים 

לה הגנות מלאכותיות יש מאין."

זירה לשחרור כעסים ותסכולים?
חבר הכנסת ישראל חסון בקש לבחון 
את השפעת הטוקבקים באינטרנט על 

תרבות השיחה בישראל. יוזמתו הייתה 
ברישום  בטוקבקים  מגיבים  לחייב 
מוקדם. כך, ישמרו פרטי המשתמשים 
ברשות בעלי האתרים ויאפשרו הרתעה 
של משתמשים המגיבים באופן פוגעני 
של  במקרה  כלפיהם  תלונה  והגשת 
הטוקבק  פוגענית.  או  אלימה  תגובה 
המאפשר  מנגנון  הוא   )talkback(
לכתוב  האינטרנט  ברשת  לגולשים 
על  )או  עיתונאיות  כתבות  על  תגובות 
מקורות תוכן אחרים( לרוב, בסופה של 
לעיתים  עצמה.  העיתונאית  הידיעה 
קרובות שומרים כותבי הטוקבקים על 

אנונימיות או משתמשים בכינוי בדוי. 

לדיני  מומחה  קוזלובסקי,  נמרוד  ד"ר 
אינטרנט, אומר כי "מבחינת הגולשים, 
לא  שבה  כזירה  נתפשים  הטוקבקים 
חלים כללי משחק. הגולשים מתייחסים 
אבל  ולטוקבק.  לצ'ט  לפורום,  אחרת 
ללא  מקומות  אין  המשפט  מבחינת 
שיפוט, ואין ערי מקלט מלשון הרע. אם 
היום התייחסנו לטוקבקים כמקום  עד 
יוכל לרדוף אחרינו,  מוגן שבו איש לא 
יש  כאן  גם   - ואומר  המשפט  בית  בא 

כללי משחק".

אזור הדמדומים של הפגיעה בפרטיות 
האינטרנט  באתרי  הפורומים 
האחרונות  בשנים  הפכו  בישראל 
אלטרנטיבי,  דיון  של  חשוב  למוקד 
התקשורת  של  מהמסננים  משוחרר 
זכו  הזמן  עם  והכתובה.  האלקטרונית 
- להפוך  - בזכות הפורומים  הכותבים 
בעצמם לתקשורת, מעין גרסה מקוונת 
עם  "יש  הרדיו  תוכנית  של  ומורחבת 
הפורומים  זאת,  עם  יחד  לדבר".  מי 
הנוגע  בכל  ביותר  עגום  למצב  נקלעו 
הביטוי  חופש  בשל  המשולם  למחיר 
כל  שנפרצו  דומה  הדעה.  והבעת 

"מבחינת הגולשים, 
הטוקבקים נתפשים כזירה 

שבה לא חלים כללי משחק. 
הגולשים מתייחסים אחרת 

לפורום, לצ'ט ולטוקבק. 
אבל מבחינת המשפט אין 

מקומות ללא שיפוט, ואין ערי 
מקלט מלשון הרע. אם עד 
היום התייחסנו לטוקבקים 
כמקום מוגן שבו איש לא 

יוכל לרדוף אחרינו, בא בית 
המשפט ואומר - גם כאן יש 

כללי משחק"

המשך בעמוד הבא
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אוסי ניר

כן לחופש הביטוי, לא לחופש הביזוי 

ונחצו כל הגבולות האדומים.  הסכרים 
תחת המטריה של חופש הביטוי וזכות 
הציבור לדעת, מתפרסמים בפורומים 
הפרט,  בצנעת  הפוגעים  פרסומים 
אשר כוללים השמצות החורגות מדבר 

ביקורת סביר, הכפשות ועלבונות.
מהי  לקבוע  נדרש  כבר  המשפט  בית 
מידת חופש הביטוי המותרת לגולשים 
חופש  בין  המפריד  העדין  הגבול  ומהו 

ביטוי לחופש ביזוי והפקרות. 

לאפשר  נטתה  הישראלית  הפסיקה 
האינטרנט,  ברשת  מקסימאלי  חופש 
מצומצמות  מגבלות  הטלת  תוך 
בלבד. ניתן למצוא לכך ביטוי בין היתר 
על  שהוטלו  המצומצמות  בהגבלות 
ספקי האינטרנט. יחד עם זאת, כאשר 
ברשת  לרעה  שימוש  היה  כי  ניכר 
האינטרנט, וכאשר עמד מנגד אינטרס 
חשוב, הוטלו מגבלות, ואף חויבו ספקי 

אינטרנט בחשיפת שמות הגולשים. 

קבע  בירושלים  השלום  משפט  בית 
בינלאומי"  "בזק  "ברק",  לפיו  תקדים 
את  להעביר  חויבו  "תהיל"ה"  ופרויקט 
פרטיהם של גולשים שפרסמו תגובות 
חופש  ובתה.  לאם  בנוגע  מכפישות 
הביטוי הוא ערך חשוב מאוד, אבל כך 
גם שמו הטוב של אדם. וכדברי השופט 
: "כבוד האדם ושמו הטוב  אהרון ברק 
עצמם.  כחיים  לאדם  לעתים  חשובים 
הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר. 
מקורות היהדות מציינים כי לשון הרע 
הורגת, וכי כל המלבין פני חברו ברבים 
שופך  כאילו  בפומבי(  בו  )כלומר,פוגע 

דמים".

חייב  אלה  ערכים  שני  בין  האיזון 
כאשר  מושכלת.  בצורה  להיעשות 
לזכור  חשוב  זו,  בסוגיה  עוסקים  אנו 

שמדובר בחיי אדם ממש.

מהי לשון הרע? 
איסור  "חוק  ישראל,  במדינת  החוק 
כדבר  הרע  לשון  מגדיר  הרע",  לשון 

שפרסומו עלול:
או  הבריות  בעיני  אדם  להשפיל 
או  לבוז  לשנאה,  מטרה  לעשותו 

ללעג מצדם.
לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות 

או תכונות המיוחסים לו.
משרה  אם  במשרתו,  באדם  לפגוע 
ואם משרה אחרת, בעסקו,  ציבורית 

במשלח ידו או במקצועו.
לבזות אדם בשל מוצאו או דתו.

זכותו  על  קפדנית  בשמירה  הצורך 
מפגיעה  שמו  את  לשמור  אדם  של 
ומהכפשה הופך בעייתי עוד יותר כאשר 
אחד,  מצד  האינטרנטי.  במדיום  דנים 
המימוש  שיא  את  מהווה  האינטרנט 
מצד  הדמוקרטי.  הביטוי  חופש  של 
התקשורת,  אמצעי  לרוב  בניגוד  אחר, 
מרחב  לגולשים  מאפשר  האינטרנט 
ביטוי אנונימי באופן כמעט חסר גבולות: 
בדויים,  שמות  תחת  בלוגים  טוקבקים, 
ואפילו  בפורומים,  שם  בעילום  כתיבה 
זו  הקמת אתרים אנונימיים. אנונימיות 
עיוותים  הכפשות,  פרסום  מאפשרת 
וגם שקרים רבים, ללא אפשרות אכיפה 

משמעותית.

אמנם בחוק לשון הרע נאמר במפורש 
רק  לא  נופלת  הפלילית  שהאחריות 
כלי  על  גם  אלא  הכותב  כתפי  על 
הדברים:  את  המפרסם  התקשורת 
"פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת, 
יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל 
דברי  את  שהביא  האדם  הרע,  לשון 
עורך  התקשורת,  לאמצעי  הרע  לשון 
אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל 
יישא  אזרחית  ובאחריות  הפרסום,  על 

גם האחראי לאמצעי התקשורת". 

הרע  לשון  בגין  לתבוע  ניתן  זו  מסיבה 
מערכת  את  וגם  העיתונאי  את  גם 
יהיה  מה  אבל  שלו.  והבעלים  העיתון 
ניתן  האם  אינטרנטי?  בפרסום  הדין 
פרסום  בעקבות  חדשות  אתר  לתבוע 
טוקבק מכפיש? סוגיות אלו ודומות להן, 

נמצאות בדיונים משפטיים מורכבים. 

לסיכום, קצת על ה"תחום האפור"
הסופר אמנון ז'קונט )המוכר גם כבעלה 
של ורדה רזיאל-ז'קונט(, הופתע לגלות 
עליו  שנכתב  האנציקלופדי  שבערך 
באתר "ויקיפדיה" הוזכרה באופן בולט 
עשרות  לפני  שעבר  עבירה  במיוחד 
שנים, וכן מספר עובדות אשר לטענתו 
את  להאשים  ניתן  האם  נכונות.  אינן 
האם  הרע?  בלשון  "ויקיפדיה"  עורכי 
בעלי  אינם  אכן  שפורסמו  הפרטים 
על  להקפיד  ניתן  כיצד  לציבור?  עניין 
בשמו  פגיעה  ומניעת  מרבית  שמירה 
הטוב של אדם באתר המאפשר חופש 

ביטוי ללא גבולות כמו "ויקיפדיה"?.....

)הכתבה נכתבה ברוח כללית על אתרי 
הגלישה  ותרבות  בארץ  האינטרנט 
למחשבה  כחומר  מובאת  הישראלית. 
וההתלבטויות  הרבים  הדיונים  לאור 
האם לחסום את 'פורום' מדברים ערבה 
לאפשר  ולא  מזוהה  לכתיבה  שלנו 

אנונימיות(.

המשך מעמוד 3

"כבוד האדם ושמו הטוב 
חשובים לעתים לאדם כחיים 

עצמם. הם יקרים לו לרוב 
יותר מכל נכס אחר. מקורות 

היהדות מציינים כי לשון הרע 
הורגת, וכי כל המלבין פני 

חברו ברבים )כלומר, פוגע בו 
בפומבי( כאילו שופך דמים".



ביקור ראש מינהלת ההגירה יעקב גנות וח"כ אבי דיכטר 
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מדברים ערבה
לכותרת  להתייחס  לנכון  מצאתי 
'מדברים'  המילה  ערבה'.  'מדברים 
אנשים  בו  שיח  רב  או  לדו  מכוונת 
רעהו.  את  איש  ומכבדים  מקשיבים 
את  בי  מחזקת  רק  'ערבה'  המילה 
התחושה כי מדובר לא רק בשיח, אלא 

בשיח שהוא מכובד, ראוי ומפרה.  
סוגיית הפורום נידונה בעבר בהנהלת 
במשך  המועצה.  ומליאת  המועצה 
בסלחנות  לנושא  התייחסנו  וחצי  שנה 
נרבה  אם  כי  האמנו,  רבה.  ובסבלנות 
את  בפניו  נחשוף  הציבור,  את  לשתף 
והערב,  השכם  המועצה  פעילויות 
נקיים מנגנון מכובד של טיפול בפניות 
הציבור ונאמין בכל לב בשקיפות, הרי 

ש'פורום' שכזה ידעך מטבעו.

והנה, פעילויות רבות מתקיימות בשיתוף 
הגיל  בחינוך,  קהילתי  )תהליך  הציבור 
מיתוג  בר-קיימא,  פיתוח  השלישי, 
מידע  אגרת  ועוד...(,  תיירות  חקלאי, 
אליכם  ממני  מפורסמת  לתושבים 
כמעט בכל שבוע, אנו מקיימים מפגשי 

תושבים בישובים השונים ואין אחד שיגיד 
כל  ולמרות  בפניו.  פתוחה  לא  שדלתי 

האמנו, כי אם נרבה לשתף 
את הציבור, נחשוף בפניו את 

פעילויות המועצה השכם 
והערב, נקיים מנגנון מכובד 

של טיפול בפניות הציבור 
ונאמין בכל לב בשקיפות, הרי 

ש'פורום' שכזה ידעך מטבעו

זאת, ממשיך ה'פורום' להיות עיר מקלט 
חופש  בשם  לצערי,  האנונימיים.  עבור 
להתבטאויות  ה'פורום'  מנוצל  הביטוי, 
ותושביו.    האזור  את  מכבדות  שאינן 
לצערי, בשם האנונימיות אנשים נותנים 
כיו"ר  באחרים.  ופוגעים  ללשונם  דרור 
אכסניה  לספק  מוכן  איני  המועצה, 
ל'פורום' שכזה, ולפיכך קיבלתי החלטה 
להפכו לזירת דיונים וביקורת מכובדת, 

ראויה, ובעיקר מזוהה.

בכל  בעיה  כל  העלו  גלוי,  דברו 
התושבים  עם  שיחה  בכל  הזדמנות. 
אני מעודד את הפנייה אלינו למועצה. 
בבעיה  נתקלתם  והאירו.  העירו  בקרו, 
מחויב  ואני  ישירות  אלי  פנו  רגישה? 

לדיסקרטיות.

אנו  הכלכלי,  המשבר  של  בשיאו 
גידול  על  מבוססים  עצמנו  מוצאים 
מגדלים  אותו  הפלפל,   - אחד  חקלאי 

כ-70% מחקלאי האזור. 

בשנת 2007 נערכה תוכנית אסטרטגית 
הפרקים  'דרומה'.  חברת  ידי  על 
המדברים על חלון הזדמנויות להגדלת 
קליטה  על  דגש  שמים  האוכלוסייה, 
והפלפל,  התמרים  לענף  חקלאית 

שמצבם ידוע ועתידם לוט בערפל. 

הקמת  לקדם  החקלאות  לשר  פניתי 
תיירות-   - תמ"ת  משרדית  בין  ועדה 
חקלאות למציאת דרכים לגוון מקורות 
ההתיישבות.  וביסוס  לחיזוק  פרנסה 
בעזרת  לקיים  נוכל  חקלאי  ביסוס 
מחקר חקלאי חזק, יצירתי ודינמי לצד 
שכאלו  ויצירתיים  מתקדמים  חקלאים 

יש לנו בשפע. 

והקיצוץ  המחקר  בתקציבי  הקיצוץ 
בארץ,  למו"פים  קק"ל  בתקציבי  החד 

שלנו.  במו"פ  ובראשונה  בראש  פוגע 
נקלענו  מדינה,  תקציב  בהיעדר 
ונאלצנו  ביותר  קשה  לסיטואציה 
קשה  קיצוצים  לתוכנית  להיכנס 
ובפעילות  במחקרים  קיצוץ  הכוללת 
השוטפת ומכאן גם קיצוץ בכוח אדם. 

הבראה  תוכנית  של  בפתחה  אנו 
עם  ההמשך  לגבי  משותפת  וחשיבה 
מנהל  החקלאות,  ממשרד  שותפנו 

המחקר וכמובן קק"ל.

מאמין  ואני  הזדמנות  גם  הוא  משבר 
שנוכל לאתגר ועוד נצליח להשיב את 
הכוחות  את  ולגייס  המחקר  תקציבי 
ופיתוח  קידום  להמשך  ביותר  הטובים 

האזור.
תחילת  של  הקשה  המשבר  לי  זכור 
החקלאות  עיקר  אז  ה-90,  שנות 
מקומי. בהדרגה  שוק  על  התבססה 
לטכנולוגיות  המשקים  עצמם  הסבו 
פתח  המשבר  יצוא.  וגידולי  חדשות 

בפניהם הזדמנויות חדשות. 

המשבר הכלכלי בחקלאות והפגיעה במחקר החקלאי
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עד לפני מספר שנים, תוצרת הערבה 
עיקר  את  היוותה  ירקות(,  )בעיקר 
התוצרת הישראלית המיוצאת לשווקים 
בחו"ל. בעונות הרלבנטיות, ספרד היא 
המתחרה העיקרית לתוצרת החקלאית 

של הערבה.

נהנתה   לאחרונה  עד  כי  לציין,  יש 
הערבה  של  החקלאית  התוצרת 
ברורים,  ואיכותיים  חזותיים  מיתרונות 
בהצלחה  להתחרות  שאפשר  דבר 
בתוצרת הספרדית וליהנות מתג מחיר 
הספרדית.  מהתוצרת  גבוה  ובביקוש 
ויותר  יותר  החלו  האחרונות  בשנתיים 
חקלאים מאזורים נוספים בארץ לייצא 
במרבית  לאירופה.  חקלאית  תוצרת 
מבחינה  נחותה  זו  תוצרת  המקרים, 
איכותית מתוצרת אזור הערבה. מכיוון 
מישראל  המיוצאת  התוצרת  שכלל 
ללא  כ"ישראלית"  נתפשת  לאירופה 
הבדל בין האזורים השונים בארץ, וגם 
הרבות,  השיווק  חברות  בין  התחרות 
כללית  מחירים  לירידת  הדבר  הביא 
התיכונה,  הערבה  לתוצרת  ביחס  גם 
של  הנתפשים  ביתרונות  לפגיעה  וכן 
תוצרת מהערבה. כיוון שפרנסת תושבי 
על  המכריע  ברובה  נשענת  הערבה 
רואים  אנו  חקלאית,  תוצרת  ייצוא 
בפרויקט מיתוג התוצרת שלנו חשיבות 

עצומה לקידום פרנסת האזור.

חלופות  באיתור  הקושי  בגלל 
פגיעה  כל  באזור,  תעסוקתיות 
להתדלדלות  להביא  עלולה  בייצוא, 
בשנים  ההצלחה  האוכלוסייה. 
האחרונות בערבה התיכונה נשענה לא 
מעט על הכישלונות בספרד, כישלונות 
הגידול  ממשקי  התאמת  מאי  שנבעו 
בעקבות  לדאבוננו,  הגידול.  לאזורי 
תקציבים  ובסיוע  ולמידה,  מאמצים 
חקלאי  הצליחו  ספרד,  מממשלת 
ונכון  איכותיים,  פערים  לסגור  ספרד 

להיום, הם מהווים מתחרים שווים ואף 
לעיתים עולים על חקלאים ישראלים.

יתרונות  וליצור  להתמודד  בניסיון 
ועקב המיתון הכבד,  בשווקים מוגבלים 
החלטנו למתג את התוצרת החקלאית 
של  נכון  שמינוף  סבורים  אנו  באזור. 
הצלחות קיימות יביא ליתרון משמעותי.

להצלחות  דוגמאות  מספר  להלן 
ביטוי  לידי  באים  אינם  אך  בפועל 
כמותג בר קיימא בהליך שיווק התוצרת 
נוספת  תשואה  מביאים  אינם  ובפועל 

למגדלים:
ISO 14000

הינה  תיכונה  ערבה  אזורית  מועצה 
מחמיר  תקן  תו  בעלת  בארץ  היחידה 
של איכות סביבה. עם עליית המודעות 
העולמית בנושא זה, אחזקת תו התקן 
מהווה יתרון משמעותי על פני יצרנים 

אחרים מהארץ ומאירופה.

הדברה משולבת - בטיחות המוצר
למעלה מ-50% משטחי הגידול באזור 
מגובית  טבעית  בהדברה  מודברים 
 15% כ-  כן,  כמו  כימיקלית.  בהדברה 
אורגנים  הם  החקלאיים  מהשטחים 

לחלוטין.

פרויקט זבוב הים התיכון
מדובר באזור חקלאי מופחת בזבובים 
בזכות פרויקט פיזור זבובים מעוקרים.

סניטציה / ערבה נקייה
חוק מדינה המיועד רק לאזור הערבה. 
החוק מחייב את כל החקלאים לפנות 
אחת לשנה את כל שאריות הגידולים 
החקלאים ולהשמידם בין החודשים יוני 
ויולי בכל שנה וכך ניתן להתחיל עונה 

חדשה נקייה ממזיקים.

מסורת - 50 שנות התיישבות
תוצרת הערבה רכשה לעצמה מוניטין 
תוצרת  של  האירופי  השוק  בקרב 
עקבית  מחקלאות  כתוצאה  איכותית, 
תלוית  אינה  התוצרת  כמות  מהימנה, 
אקלים כיוון שהיא חקלאות מתוחכמת 

תחת מבנים.

חקלאות מדברית המשתלבת בפרויקט 
מידבור עולמי

כחלק  המדבריות  הפרחת  כלומר 
מהליך שיקום כדור הארץ.

חקלאות מבודדת
ניתוק פיזי משאר חלקי הארץ, חקלאות 
השלום  הסכם  על  בחלקה  הנשענת 

עם ירדן, קרי החלפת שטחים במים.

יתרון משמעותי נוסף
התוצרת  את  מכירים  הקניינים  רוב 

מהערבה או ששמעו עליה.

האיכויות  את  מנצלות  השיווק  חברות 
מאזורים  תוצרת  "לדחוף"  כדי  האלה 
אחרים ובפועל מביאות לירידת מחירים 

לפרי הישראלי.

המותג  להשקת  המיועד  התאריך 
בערבה הינו חודש נובמבר 2009.

אנו סבורים כי קיים אינטרס חזק מאוד 
הפעילות  התשומות  חברות  כל  של 
על  מעט  לא  נשענת  ופרנסתן  באזור 

הצלחת החקלאים בערבה.

ותוכלו  חבלין,  חיים  מרכז  הנושא  את 
לפנות אליו בנייד: 052-5450800.

מיתוג התוצרת החקלאית של הערבה התיכונה בחו"ל

מכיוון שכלל התוצרת 
המיוצאת מישראל לאירופה 

נתפשת כ"ישראלית" ללא 
הבדל בין האזורים השונים 

בארץ, וגם התחרות בין 
חברות השיווק הרבות, 

הביא הדבר לירידת מחירים 
כללית גם ביחס לתוצרת 

הערבה התיכונה
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חינוך עם חיוך
צוות  התכנס  הלימודים  שנת  תום  עם 
שכולו  לערב  וגננות,  מורים  ההוראה, 
תודה.  לומר  כדי  פשוט  וכיף.  הפגה 
האכפתיות,  המסירות,  על  תודה 

ההשקעה, הסבלנות.
עוזב  מצוות  נפרדנו  הערב  במהלך 
בתום  הפורשת  רחמני  מאתי  וביניהם 
30 שנות עבודה מסורה כמזכירת בית 

הספר היסודי.
השנה  שתהא  יחד  לכולנו  מאחל  אני 
הבאה שנה של למידה והעשרה, שנה 
של איחוד, אחדות ועוצמה חינוכית. אני 
יודע שביחד זה אפשרי, אם נרצה נוכל. 

אני מבקש ומאחל שנרצה.

                                                                            7 באפריל 2009

לכבוד: מגדלי הירקות בישובים: צופר,עין יהב, חצבה, עין חצבה, עידן.

ארגון משולחן לשולחן הינו ארגון גג ארצי, הפועל יום וליל כדי להבטיח 
שעודפי מזון הראויים לאכילה לא יושמדו או יזרקו לאשפה, אלא יגיעו 

לשולחנם של הנזקקים.
אנו אוספים עודפי מזון מאולמות ארועים, מסעדות, בסיסי צבא, יצרני 
ויבואני מזון, בתי אריזה, שטחים חקלאיים וכד’. המזון מחולק לעמותות 

המשרתות ילדים, קשישים, מחוסרי דיור, אוכלוסיה מוגבלת ועוד. 
במסגרת פעילויותנו, אנו מפעילים את פרויקט הלקט, בו אנו קוטפים 
אינו  בהם  היבול  שונות  מסיבות  אשר  ופרדסים  מטעים  משדות,  יבול 

נקטף או נקטף באופן חלקי.
כמו כן, אנו מפעילים את פרויקט האיסוף, בו אנו אוספים יבול שכבר 

נקטף, אך נפסל לשיווק.  
אותם  כל  ובשם  לשולחן  משולחן  אירגון  בשם  לכם  להודות  ברצוני  
אנשים אשר ידם אינה משגת, על נכונותכם לשתף עמנו פעולה בהצלת 

עודפי יבול.

בזכותכם, נאספו בעונת הירקות  באזור הערבה כ-300 טון ירקות.
ארגון משולחן לשולחן מודה לכולכם.

בברכה,
יוסי רודולר - רכז גיוס והצלת עודפי מזון

תודות לחקלאי הערבה מארגון "משולחן 
לשולחן" על תרומה של 300 טון ירקות

חופשה נעימה, מרעננת ובטוחה!
שלכם,
עזרא רבינס
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כללי
2,766מספר תושבים שנה קודמת

2,911מספר תושבים )נכון ל-10.07(

640מספר משקי בית

1,400,000שטח שיפוט )דונם(

7דירוג סוציואקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%ביצוע %2006ביצוע 2007תקציב 2007הכנסות

14,79214,06051.08%15,84554.22%הכנסות עצמיות

7,1157,74628.14%7,15424.48%השתת' מ. החינוך

3005371.95%7232.47%השתת' מ. הרווחה

4241,5885.77%9933.40%השתת' מ. ממשלה אחרים

4,9233,59413.06%4,50615.42%מענקים ומלוות

27,55427,525100.00%29,221100.00%סה"כ

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007 )באלפי ש"ח(
תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

מאזן

20072006נכסים

5,0335,433רכוש שוטף

8,9909,816השקעות

השקעות לכיסוי קרנות 
מתוקצבות ואחרות

2,5372,537

16,56017,786סה"כ

20072006דו"ח גביה וחייבים - ארנונה
1,035945יתרת חוב לתחילת השנה

8,9708,737חיוב השנה

)309()292(הנחות ופטורים שניתנו

)74()276(חובות מסופקים וחובות למחיקה

9,4379,299סך לגביה

8,7518,264גביה בשנת הדוח

6861,035יתרת חוב לסוף השנה

141%10%אחוז גביה מהפיגורים

87%98%אחוז גביה מהשוטף

93%89%יחס הגביה לחוב הכולל

2827ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

20072006התחייבויות

4,8755,133התחייבויות שוטפות

1,106904קרן לעבודות פיתוח ואחרות

2,5372,537קרנות מתוקצבות

98257עודף מצטבר בתקציב הרגיל

7,9448,955עודפים זמניים נטו בתב"ר

16,56017,786סה"כ

%ביצוע %2006ביצוע 2007תקציב 2007הוצאות

5,2305,15718.63%4,91216.79%משכורות ושכר כללי

12,31811,42941.28%13,14744.94%פעולות אחרות

4,1224,94217.85%4,65315.91%שכר חינוך

3,8084,24315.33%4,40915.07%פעולות חינוך

1401590.57%1790/61%שכר רווחה

2564001.44%2570.88%פעולות רווחה

801900.69%2100.72%מימון

1,6001,1644.20%1,4855.08%פרעון מלוות

27,55427,684100.00%29,252100.00%סה"כ

20072006

%0.58%0.11% הגרעון השוטף מההכנסה

%8.16%10.92% עומס המלווה מההכנסה

%17.71%17.57% סך ההתחייבויות מההכנסה

9,51010,576הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

6363מספר משרות מוצע

נתוני ביצוע התקציב
הבלתי הרגיל

20072006

8,95510,084עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

5,6807,584תקבולים במהלך השנה

6,6918,713תשלומים במהלך השנה

9,51010,576הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

7,9448,955עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)31()159(עודף )גרעון( השנה

20072006

2,2463,192עומס מלוות לסוף השנה
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לציון  הוקרה  ערב  התקיים  ב-22.4.09 
באירוע  בערבה.  להתיישבות  יובל 
לראשי  העניק  המועצה  ראש  זה 
על  הוקרה  תעודות   JNF-ו קק"ל 
וסיועם לאורך השנים  תרומתם הרבה 
להתיישבות בערבה התיכונה. זהו אחד 
שנת  במסגרת  המתקיימים  האירועים 

היובל לערבה. 

משלחת  השתתפו  המרגש  באירוע 
בכירים של JNF אוסטרליה, יו"ר קק"ל, 

נסיעה לקנדה
המועצה,  ראש  טס  מאי  חודש  בסוף 
מטרת  לקנדה.  לשבוע  רבינס,  עזרא 
הערבה  את  להציג  הייתה  הנסיעה 
קשרים  וחיזוק  כספים  לגיוס  באירוע 
המקומית  היהודית  הקהילה  עם 
עזרא  נפגש  בנוסף,  טורונטו.  בלונדון 
שכולנו  רוזנטל  מיכאל  התורם  עם 
המפואר  התרבות  מאולם  נהנים 
שנתרם על ידו וקרוי על שמו. מיכאל 
קיבל מאיתנו תשורה כתודה  רוזנטל 

על קשריו ותרומתו לערבה.

מיכאל רוזנטל -
על קצה המזלג

מיכאל רוזנטל, בן 92, תושב קנדה הוא 
הערבה.  של  גדול  ואוהד  ותיק  תורם 
הייתה  עבורנו  המשמעותית  תרומתו 
בתחילת שנות ה-2000 בבניית אולם 

התרבות שלנו הקרוי על שמו.

על  קרויה  בספיר  האזורית  הספרייה 
שם אשתו. בשנת 2005 הגיעו רוזנטל 
ונערך  בערבה  לבקר  ומשפחתו 

לכבודו טקס מיוחד.

גיוס משאבים

התורם מיכאל רוזנטל בחנוכת אולם האירועים בשנת 2005

נוספים  ובכירים  שטנצלר  אפי 
אגף,  מנהל  קדם,  זאב  כדוגמת 
של  משאבים  לגיוס  בחטיבה 
מחוז  מנהל  אוליאל,  ועמי  קק"ל 
זו  בהזדמנות  קק"ל.  של  דרום 
שפרש  אלון,  מאבינועם  נפרדנו 
אזור  מנהל  מתפקיד  לאחרונה  ממש 

הר הנגב והערבה של קק"ל.

במהלך הערב הוצגה מצגת על תולדות 
פארק ספיר וצפינו בסרט מרתק ומרגש 
על מפעל ההתיישבות בערבה. הוענקו 
ולקינוח,  למשלחות  הוקרה  תעודות 
שקד- יונית  הזמרת  מהופעת  נהנינו 
גולן. גלן רבין, הנשואה לבן חוזר במושב 

עין יהב, הנחתה את הערב יחד עימי.

ערב זה הוא נדבך נוסף בחיזוק קשרינו 
מחו"ל.  נוספים  תורמים  ועם  קק"ל  עם 
אני מודה לכל השותפים הטורחים למען 

הצלחתו ובמיוחד למתנדבים הרבים.

שהוקרן  הסרט  את  לבכם,  לתשומת 
בן-דוד  פני  אצל  לרכוש  ניתן  באירוע, 

בטל"ק.

קק"ל ו-JNF מוקירים את ההתיישבות בערבה

קרן רותם 
אחראית גיוס משאבים

 adc-funds@arava.co.il :לתגובות
נייד : 052-8666153
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מפגש עובדי המועצה
בנושא קיימות

היחידה  ערכה   2009 מאי  בחודש 
בנוכחות  מקיף  מפגש  הסביבתית 
על  השונות  במחלקות  המועצה  עובדי 
תוכנית  כתיבת  על  סקירה  לתת  מנת 
האב וכן במטרה להעלות לראש הדגל 
הדוגמא  ומתן  ההובלה  את  הארגון  של 
לתושבי האזור בתחום המיחזור, הפחתת 

כמויות האשפה, חסכון באנרגיה ועוד.

חגית  של  בהנחייתה  התקיים  המפגש 
לכתיבת  המועצה  יועצת  יוסף,  נעלי 
עובדי  חתמו  ובסיומו  האב  תוכנית 
מביע  שתוכנה  אמנה  על  המועצה 
בכל  הסביבה  על  לשמירה  התחייבות 
ההיבטים הקשורים לפעילות המועצה. 
לפניכם  כאן  מובאים  האמנה  סעיפי 
יהוו אבני דרך חשובים  ואנו מקווים כי 

בפעילות המועצה בהווה ובעתיד.
בר  לפיתוח  האב  תוכנית  כתיבת 
בשלביה  נמצאת  המועצה  של  קיימא 
חזון  ניסוח מסמך  ולקראת  המתקדמים 
הקיימות.  בתחום  המועצה  של  ויעדים 
חברי  עם  ראשון  בשלב  יגובש  המסמך 
ויובא  התוכנית  לכתיבת  ההיגוי  וועדת 
בפני מליאת המועצה, מנהליה והתושבים 
לגיבוש סופי. מסמך זה מאגד בתוכו את 
כל תחומי החיים תוך התחשבות בנושאי 

הסביבה והדורות הבאים.

איכות הסביבה

אמנת עובדי המועצה האזורית ערבה תיכונה
לשמירה על הסביבה

הגברת השימוש בדואר אלקטרוני והפחתת השימוש בנייר

איסוף נייר למיחזור בכל משרד

הפעלת מדפסות המדפיסות על שני צידי הדף

התקנת תוכנה לקבלת פקס במחשב

איסוף מחסני דיו של מדפסות למיחזור

איסוף תקליטורים למיחזור

איסוף סוללות למיחזור

כיבוי כל מכשירי החשמל בתום יום עבודה )מחשב, מזגן, אור ועוד..(

התקנת מנגנוני כיבוי אוטומטי למחשבים

התקנת מערכות שליטה ובקרה למזגנים

רכישת מכשירי חשמל חסכניים באנרגיה

הימנעות משמוש בזבזני בתאורה

איסוף מכשירי חשמל שאינם בשימוש למיחזור

הקפדה ושמירה על הניקיון

שימוש בכלים רב פעמיים ושימוש בכלים מתכלים במקרה הצורך

שימוש בשקיות אשפה מתכלות

רכישת מדיחים חסכניים לכלים

הצבת מיכל להפרדת חומר אורגני וקומפוסטר בשטח המועצה

מיחזור שקיות ובקבוקי פלסטיק

החלפת נורות תאורה לנורות חסכוניות

שימוש בחומרי ניקיון ידידותיים לסביבה

התקנת "חסכמים" לצמצום כמויות המים בברזים ולהדחת האסלות

פיקוח על עבודות קבלניות שמתבצעות עבור המועצה למינימום 

פגיעה בסביבה

מעבר לגינון מדברי  וחיפויי קרקע בשטחי הציבור ובמתחם המועצה

הצבת פאנלים סולאריים על גגות מבנים ציבוריים של המועצה
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ערבה נקייה -
שיתוף ילדי בית הספר 

עם  ובשיתוף  לפולין(  )נסיעה  י"א  כיתות  פעילות  במסגרת 
מחלקת התיירות והמו"פ נערכו השנה שני מבצעי ניקיון  באזור. 
התלמידים ניקו את החניונים בדרכי האופניים ואת האזור שבין 

פארק ספיר לכביש הערבה ולתחנת הדלק.
ותרמה  הכלל  מן  יוצאת  בצורה  התבצעה  התלמידים  פעילות 
לשמירת ניקיון הערבה. כידוע יש עוד עבודה רבה לפנינו וישנם 
מצבורי לכלוך רבים משני צדי כביש הערבה שבהם מע"צ לא 

מטפלים.
אנו מקווים להמשיך ולהרחיב את הפרויקט ככל שיידרש.

אילון גדיאל
מנהל המו"פ

אורית דונסקי -
מנהלת היחידה הסביבתית

אורית נמצאת בחופשת לידה 
ומחליף אותה שי זינדרמן -

shaiz@arava.co.il :לתגובות
טל: 08-6592206

רעיון מקורי
חג  חגיגות  לרגל 
חשבה  השבועות 
שירי צפדיה ממושב 
רעיון  על  חצבה 
טנא  ליצירת  מקורי 
שירי  בר.  לבנה 

ליצור  הצליחה  וכך  ממוחזר  פלסטיק  מבקבוק  טנא  הכינה 
משהו אסטטי, יפה, מקורי תוך חשיבה על הסביבה. בהחלט 

יכול לתת השראה לכולנו.

הודעות ירוקות
במושב 

חצבה נחנך 
לוח מודעות 

"ירוק" לנושאי 
איכות הסביבה. 

הלוח הוא פרי 
יוזמה של וועדת 
איכות הסביבה 

של המושב 
בשיתוף עם 

הנוער וייחודו 
הוא היותו נייד. 
בכל פעם הוא 

יוצב במקום אחר במושב על מנת שיהיה נגיש 
לכולם. הלוח בנוי מחומרים ממוחזרים ובהחלט 

מהווה דוגמא ליוזמה מקסימה ועדכנית להעלאת 
המודעות בתחום איכות הסביבה.

מחלקת תפעול מעדכנת-
ימי פינוי אשפה בערבה

ציר צפוני: ימי פינוי - ראשון  וחמישי
עיר אובות, עידן, חצבה, עין יהב

ציר דרומי: ימי פינוי - שני ושישי
בית ספר שדה חצבה, ספיר, צופר, 

צוקים, פארן, תחנת דלק מנטה,
בסיס צבאי
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חומר למחשבה 

לפני שבועות ספורים במהלך סיור של 
תיירות  על  כתבה  המכינים  עיתונאים 
אקולוגית בערבה, פנה אלי אחד מהם 
ושאל אותי האם אני מכירה את המושג 
slow food. עניתי את האמת "לא". 

מעולם לא שמעתי על המושג.
הסבר  לי  נתן  והוא  שיסביר  ביקשתי 
כללי והציע לי ללמוד יותר במקום שבו 
דבר  כל  על  אינפורמציה  למצוא  ניתן 
ששיתף  שהמעט  מכיוון  האינטרנט.   -
אותי נשמע לי די מעניין אך לא מפורט 
מספיק, הלכתי ושוטטתי במרחב הידע 
בקצרה  יותר.  קצת  ודליתי  האינסופי 

למדתי ככה:

הפירות והירקות נאכלים בעונתם.

במוצר  להשתמש  יש  האפשר  במידת 
עד תומו )כאשר מדובר בתפוז, למשל, 
או  למרקחת  לשמש  יכולה  הקליפה 
שהפרי  בעוד  מסוכרים  לממתקים 

עצמו משמש למיץ(.

שימוש  לעשות  האפשר  במידת 
או  הגדלים  חומרים  או  במוצרים 
כלי  סבונים,  )לדוגמא:  באזור  מופקים 

אוכל, תבלינים, שמנים ועוד ועוד(.
בתפיסת התנועה, הארוחה היא אירוע 
כולם מסבים לשולחן ערוך  בו  חברתי 
מורכבת  הארוחה  בקפידה.  ומסודר 
)לאט.  רב  זמן  ונמשכת  רבות  ממנות 
לאט.( לא בכדי משמש השבלול סמלה 

של התנועה בעולם.
יצרני  בתפיסת התנועה, האוכלים הם 
משנה, לא צרכנים, כי בהיותם שותפים 
ביצרנים,  ובתמיכתם  העולם  לתפיסת 
הם הופכים לשותפים בתהליך הייצור.

 - ולאותו כתב  סיור  לאותו  אחזור שוב 
למעשה, שאלתו נבעה מכך שלדעתו, 
יש  ברצונה,  שלא  או  ברצונה  בערבה, 
ומי שבא  פה  מי שחי  חיים אחר.  קצב 

תיירות

 )"Slow Food"( פוד"  "סלואו  "תנועת 
כאשר   1986 בשנת  דרכה  את  החלה 
הראשון  'מקדונלד'ס'  סניף  נפתח 
המהיר  המזון  מוסד  חדירת  ברומא. 
אמות  את  זעזע  אמריקני,  הכל-כך 
שהמסורת  האיטלקים  של  הספים 
 Carlo .הקולינרית מבעבעת בעורקיהם
Petrini איגד סביבו בזעמו מסעדנים, 
כנגד  יצאו  ויחד  ואירוח,  מזון  אנשי 
האמריקניזציה של התרבות הקולינרית 

ונגד העולם התעשייתי בכלל.

עד שנות ה-90 מנתה החבורה עשרות 
אולם  חברים,  של  בלבד  בודדות 
לעמותה  התנועה  הפכה  ב-1989 
בינלאומית בטקס מרשים בפריז, מאז 
מונה  הוא  כיום  והתרחב.  הארגון  הלך 
כ-80 אלף חברים, מחציתם באיטליה. 
ברחבי  פרושים  הסניפים  שאר 
ניו-זילנד  הברית,  ארצות  יפן,  אירופה, 

ואוסטרליה". 

התנועה  של  סניף  פועל  בישראל  גם 
)בגליל העליון(.

 - גורסים שאוכל צריך להיות  בתנועה 
היא  הדברים  משמעות  והוגן.  נקי  טוב, 
שייצור המזון יעשה באופן שאינו מזהם 
את הסביבה או גורם לפגיעה ברווחת 
האדם  בני  בבריאות  או  החיים  בעלי 
תגמול  לקבל  צריכים  המזון  ושיצרני 

הולם לעבודתם.

כאמור,  שמים,  התנועה  של  בעקרונות 
ואיכותי כזה שפרק  דגש על אוכל טרי 
והאכילה הוא  הזמן בין הקטיף לבישול 
פרק זמן קצר וכאשר מדובר במוצרים 
הם  הפרטית,  ה"גינה"  מן  באים  שאינם 
נבחרים בקפידה ומסופקים באופן סדיר. 

 Slow"( "תנועת "סלואו פוד
Food"( החלה את דרכה 
בשנת 1986 כאשר נפתח 

סניף 'מקדונלד'ס' הראשון 
ברומא. חדירת מוסד המזון 

המהיר הכל-כך אמריקני, 
זעזע את אמות הספים 

של האיטלקים שהמסורת 
הקולינרית מבעבעת 

בעורקיהם.
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תיירות ואיכות הסביבה

תיירות וסביבה

והמועצה  הסביבתית  היחידה  כידוע, 
שמו להן יעד, להפחית באופן משמעותי 
את כמויות האשפה הנשלחות להטמנה 
מהערבה והגברת  המחזור בכל תחום 
אפשרי.  היטל ההטמנה שאנו משלמים 
עולה מדי שנה ומגיע ל- 30 ₪ לכל טון 
אשפה מוטמנת בשנת 2009. סכום זה 
ילך ויגדל בשנים הקרובות ואנו צריכים 
את  להקטין  שביכולתנו  ככל  לעשות 
הן  כמויות האשפה המיועדת להטמנה 
מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית.

פונה  אלה  יעדים  להשיג  מנת  על 
המגזרים  לכל  הסביבתית  היחידה 
את  להפחית  לנו  לסייע  שיוכלו  באזור 
כמויות האשפה ולהגביר את המיחזור. 

אחד המגזרים החשובים הוא התיירות.
התיירות  מתחמי  כי  מחשבה  מתוך 
קטנות  לא  בכמויות  אשפה  מייצרים 
כל  את  יש  בערבה  שלתיירות  ומכיוון 
לערכים  להתחבר  הטובות  הסיבות 
שלהן  המימוש  ולדרכי  הסביבתיים 
בשיתוף  מפגש  לאחרונה  התקיים 
התיירות  ומחלקת  הסביבתית  היחידה 

לב הערבה.

חיזוק  הייתה  המפגש  של  מטרתו 
המודעות בקרב התיירנים לנושא ונתינת 
היחידה  ידי  על  תמריצים,  של  רשימה 
מרכזי  להקמת  והמועצה,  הסביבתית 
מחזור במתחמי התיירות, לצד פעילות 
בקרב  המודעות  והגברת  פרסום  של 

האורחים המגיעים לערבה התיכונה.

ניתנה  רבים,  תיירנים  נכחו  במפגש 
של  בהיבט  התיירות  נושא  על  סקירה 
קיימות על ידי חגית נעלי יוסף )יועצת 
המועצה לכתיבת תוכנית אב לפיתוח 
בתום  בנושא.  דיון  ונערך  קיימא(  בר 
תיירנים  של  הרשמה  נערכה  המפגש 
מרכזי  להקמת  התמריצים  לקבלת 

מחזור במתחמי התיירות.

אנו מודות לכל מי שלקח חלק במפגש 
ובהטמעת תכנים בעשייה התיירותית. 
במחלקת התיירות ניתן עדיין להירשם 
ולקבל מידע, על התמריצים והחומרים 

לחלוקה.

אורית דונסקי - היחידה הסביבתית
רינת רוזנברג- מחלקת תיירות לב הערבה

רינת רוזנברג - רכזת תיירות     
 rinat@arava.co.il :לתגובות

www.arava.co.il/tourism
טל: 1-800-225-007

את  עצמו  על  מקבל  כאן  להתארח 
והקצב כחלק מהוויית החיים.  המרחק 
של  סניף  כתב(  אותו  )של  בעיניו 
פשוט  הוא  הערבה  בלב  'מקדונלדס' 

נטע זר ומוזר ונוכחותו צרמה לו.

בחיים  אותי  המנחים  העקרונות  אחד 
מידה.  שתהייה  צריך  דבר  שלכל  הוא 
פעם  אף  זה  מדי  מעט  או  מדי  הרבה 
ג'קלין  של  טענתה  )למרות  טוב  לא 
קנדי ש"אישה לא יכולה להיות עשירה 
יותר  להיות  תוכל  תמיד  היא  רזה,  או 
של  שילוב  הם  החיים  משניהם"(. 
המצוי  בין  ואיזון  מרובות  אפשרויות 
לרצוי. יש מקום לסניף של 'מקדונלדס' 
ויש גם מקום למסעדות קטנות, חמות 
כל  בה  שיש  ארוחה  לסועד  המגישות 
והנאה.  מחשבה  חומרים,  של  הטוב 
מסעדות הנהנות מחומרי גלם איכותיים 
הזמינים בערבה וזאת לצד חומרי גלם 

איכותיים ה"מיובאים" לכאן.
בשטח  טיולים  של  השילוב  זאת,  לצד 
)מטפונה  קלאסיות  שטח  ארוחות  עם 
אחר(,  מדורה  בישול  כל  או  ופוייקה 
שבהכנתן לוקחים חלק כל המשתתפים 
הן ללא ספק, גם אם בלי כוונה, נאמנות 

.slow food -לעקרונות ה
ואם נניח רגע לעקרונות, תנועות, ערכים 
ושאר הכבדות, בעצם הדבר הטוב ביותר, 
לדעתי, בהקשר של אוכל, זה אוכל פשוט 

וטוב המוגש באהבה ובנדיבות.
שיהיה לכולנו בנחת ובתיאבון. 

פרטים על התנועה ניתן למצוא באתר 
 slowfood.org.il



אנו מכריזים בזאת...

בין  חלום  התגשם  ב-17.02.2009 
עזיבתו  לפני  רגע  שנים.   30 כמעט 
את התפקיד, קבע שר הפנים הקודם, 
על  שיזף,  שמורת  כי  שטרית,  מאיר 
החיים  ובעלי  הצמחים  הנופים,  שלל 

שבה היא שמורת טבע מוכרזת. 
כ-35  בת  שמורה  הינה  שיזף  שמורת 
חצבה  הישובים  בין  המשתרעת  קמ"ר 
המערכת  את  משמרת  היא  יהב,  ועין 
שהתקיימה  הייחודית  האקולוגית 
בערבה, מערכת אשר הולכת ונעלמת 
עוד  מואץ.  חקלאי  פיתוח  בעקבות 
במהלך שנות ה-70 הוצעה האפשרות 
במרכז  המתנשאות  הגבעות  כי 
השמורה )גבעות שיזף( יהפכו לשמורת 
ישוב  עבר  אל  שתצפה  קטנה  טבע 
לשמורת  במקום.  שיוקם  חדש  חקלאי 
טבע כזו, הידועה בשם "שמורת עציץ" 
והיא מהווה  היות  רב  אין ערך אקולוגי 
אי מבודד אשר בעלי חיים וצמחים לא 

יכולים להגיע אליו ולצאת ממנו. 

למזלה של השמורה, ולמזלנו אנו, הבין 
זאת פרופסור אמוץ זהבי שכבר אז היה 
בעיצומו של מחקר הזנבנים בשמורה 
)מחקר הנמשך כבר קרוב 

לשכנע  והצליח  עשורים(  לארבעה 
של  בנחיצותה  הערבה  מתושבי  רבים 
שמורת טבע גדולה יותר, אשר תקשר 
בין הרי אדום לבין שמורות המכתשים 
פרופסור  הנגב.  שבמרכז  הגדולות 
הטבע  להגנת  החברה  עם  יחד  זהבי, 
ערכו  שהשתכנעו,  ערבה  ותושבי 
קהילתיות,  ופעילויות  מודרכים  סיורים 
התושבים  ציבור  את  לשכנע  והצליחו 
והמועצה בצורך להגדיל את השמורה 
הישוב החדש  ולמנוע את הקמתו של 

בנקודה זו.
להצלת  שהביאה  התושבים  הרתמות 
השמורה מראה עד כמה חשוב שיתוף 
לבין  הירוקים  הגופים  בין  הפעולה 
שהביא  המשותף  המאבק  תושבים. 
לדוגמה  הפך  שיזף  שמורת  ליצירת 

למאבקים מעין אלו בכל רחבי הארץ.

על אף גודלה המצומצם מכילה שמורת 
אשר  ייחודיים  גידול  בתי  מספר  שיזף 
כמעט ונעלמו מהערבה- חולות נודדים, 
ערוצי ואדיות עשירים, מישורי חמאדות 
צמחייה  עתירות  ומלחות  טרשיים 
ייחודית. כל בית גידול כזה מכיל בתוכו 
ובעלי  צמחים  של  וייחודי  גדול  מגוון 
חיים אשר היום כמעט ולא ניתן למצאם 
הצמחים  בין  בארץ.  אחר  מקום  בשום 
שנמצאים  הנדירים 

בשמורה ניתן למנות את לשון האפעה 
במיוחד  נדיר  שרך  של  מין   - המצרית 
וקיים  ערב  ממדבריות  רק  ידוע  אשר 
מחומש  שיזף.  בשמורת  רק  בארץ 
לולייני - מטפס נדיר ביותר ממשפחת 
מטפס  משולשל-  סהרון  האסקלפיים, 
נדיר יחסית, ועוד מגוון עצום של צמחי 

מדבר מיוחדים.

למנות  ניתן  הנדירים  החיים  בעלי  בין 
את שועל החולות הנדיר, חתול החולות 
הצבוע,  הקרקל,  נכחד(,  וכבר  )שיתכן 
שיר  ציפור  השיטים-  סבכי  הנגב,  צבי 
והכח  ביותר, חרדון הצב המצוי  נדירה 
האפור- הגדולים בלטאות ישראל, ועוד 
מינים רבים של יונקים זוחלים ועופות. 
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ציפור נפשם מדור מאת עדי ועודד קינן

ברבות הימים הפכה השמורה 
ל"חצר האחורית" של תושבי 

חצבה והסביבה. השמורה 
הפכה למקום אליו מגיעים 
תלמידי בית הספר במהלך 
טיולים קצרים, אליו מגיעים 
התושבים ומשפחותיהם על 
מנת להתנתק קצת ולחוש 
את המדבר שבזכותו עברו 

להתיישב כאן



מיקומה של שמורת שיזף הופכת אותה 
מעבר  המאפשר  אקולוגי  למסדרון 
בקע  שבר  לרוחב  וצמחים  חיים  בעלי 
ים המלח. מהרי אדום במזרח, ועד להר 

הנגב הגבוה במערב.
ל"חצר  הימים הפכה השמורה  ברבות 
האחורית" של תושבי חצבה והסביבה. 
מגיעים  אליו  למקום  הפכה  השמורה 
טיולים  במהלך  הספר  בית  תלמידי 
התושבים  מגיעים  אליו  קצרים, 
ומשפחותיהם על מנת להתנתק קצת 
עברו  שבזכותו  המדבר  את  ולחוש 
להתיישב כאן, ואליו החלו להגיע תיירים 
נקודת  וחיפשו  בצימרים  ביקרו  אשר 
תצפית מעניינת או סתם מסלול קצר. 
לאינטרס  הפכה  השמורה  על  ההגנה 
הגופים  לא פחות משל  של התושבים 

"הירוקים".

אך היותה של השמורה "חצר אחורית" 
בעוכריה.  היה  גם  הערבה  של 
טרקטורונים בהם נסעו ילדי המושבים 
פרצו בה שבילים חדשים והשאירו בה 
צלקות מכוערות, הטיית ואדיות ושאיבת 
מים יבשו את השיטים הצפופות בנחל 
נותרו  מדורות  סימני  שיזף,  ונחל  שחק 
בכל מקום, ושאריות פלסטיק מחממות 

ופגעו  העצים  על  נתלו  רשת  ובתי 
בנוף.

על  לקח  האחרונות  בשנים 
חצבה,  שדה  ספר  בית  עצמו 
"שיטים"  ספר  בית  עם  יחד 
לחנך  ותיכון(  )יסודי 
לשמירה על הטבע בכלל 
ועל שמורת שיזף בפרט. 
כל ילדי בית הספר בכל 
ביקרו  הגילאים  שכבות 
על  למדו  בשמורה, 
המתבצעים  המחקרים 
יפים,  נהנו מטיולים  בה, 
של  ערכה  את  ולמדו 

שמירת הטבע.

השנה, במסגרת פעילות 
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עודד קינן, תושב ספיר
.M.A באקולוגיה. מורה לצפרות 

בבי"ס יסודי ועובד בביס"ש חצבה.     
 odedkeynan@yahoo.com :לתגובות

התיכון,  הספר  בבית  ירוק'  'שח"ק 
להראל  לעזור  ט'  כיתות  תלמידי  יצאו 
והגנים,  הטבע  רשות  פקח  שחר,  בן 
במהלך  השמורה.  את  ולנקות  לסמן 
אודות  התלמידים  למדו  הפעילות 
אותה  הכירו  שיזף,  ושמורת  המדבר 
הרגליים  ותנועת  הכפיים  עבודת  דרך 
מהנה  מרחצה  היום  בסוף  נהנו  וגם 

ומנת פלאפל בבריכת חצבה.

הספר  בית  תלמידי  משמשים  היום, 
שמירת  כ"שגרירי"  הגילאים  מכל 
ומוקירים את השמורה  טבע המכירים 

ומבינים את החשיבות בשמירה עליה.
עם הכרזת השמורה, ניתן גם להתחיל 
ולאכוף עליה את חוקי שמורות הטבע 
והגנים הלאומיים, אנו מקווים שהחינוך 
הסביבה  ולאהבת  טבע  לשמירת 
שלא  לכך  יגרום  בערבה,  המדברית 

ולמתן  לאכיפה  נזדקק 
שיזף  שמורת  קנסות. 

אחד  את  מהווה 
המקומות 

האחרונים בהם עוד ניתן לראות עדרי 
צבאים נעים בחופשיות על מישורי הרג 
בקול  שר  שיטים  סבכי  או  )חמאדות( 
רק  השיטה.  לענפי  בינות  מתגלגל 
בשמורת שיזף ניתן עוד לצפות בנביטה 
של לשון האפעה לאחר הגשם הראשון, 
ורק בה ניתן לצפות בחוקרים ההולכים 
בסמוך לקבוצת זנבנים כשאלו קופצים 
ייתן  מי  מידם.  מזון  ולוקחים  עליהם 
ונמשיך להכיר בחשיבותה של שמורת 
כדוגמתה,  פתוחים  שטחים  ושל  שיזף 
ונמשיך להוקיר את הסביבה המדהימה 

המתקיימת כאן, בערבה שלנו.
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נוער  משלחת  תצא  הקרוב  באוגוסט 
י' ומורה  המונה 15 תלמידים בוגרי כתה 
השנה  )זו  לאוסטרליה  מהערבה  מלווה 
מסוג  למסע  יציאה  ברציפות(.   12 ה- 
להיחשב  יכולים  לקראתו,  וההכנה  זה, 
כמרכיב חיוני בחינוכו של כל נער ונערה 
ישראלים )בדומה למסעות לפולין( אולם 
הנסיעה  של  והשליחותי  הייצוגי  הממד 

מחייב תהליך של מיון ובחירה.
היא  הביקור  של  העיקרית  המטרה 
להעשיר ולהעמיק את הזהות היהודית 
להם  ולאפשר  המשלחת,  חברי  של 
לבחון אותה בסביבה שבה היא נושאת 
בסביבת  הנוכחת  מזו  שונה  משמעות 
מבחינת  בערבה.  שלהם  היומיום 
התלמידים, מטרות הנסיעה העיקריות 
הן לייצג את ישראל ואת הערבה בכבוד, 
המדינה,  כשגרירי  טוב  רושם  לעשות 
לשפר את "תדמית ישראל בעמים" וכן 
ליצור קשר אישי חם עם  בני הקהילה. 
של  סוג  בנסיעה  רואים  התלמידים 

אתגר הגשמה אישי. 
תהליך  התקיים  לא  שנתיים,  לפני  עד 
המשלחת,  חברי  של  מבוקר  בחירה 
למעט סינון של מי שאינו דובר אנגלית 
בעיות  בעל  שהוא  או  ראויה  ברמה 
פגעה  זו  עובדה  חמורות.  התנהגות 
היומיומית של המסע כמו  בהתנהלות 
שנבחרה,  הקבוצה  של  ביכולתה  גם 
התלמידים  המרב.  את  ממנו  להפיק 
על  גורפת  ביקורת  העבירו  עצמם 
באופן  וציינו  )הגרלה(  הבחירה  שיטת 
חלק  של  ההתאמה  חוסר  את  מפורש 
גרם  המיון  העדר  לקבוצה.  מחבריהם 
לתחושה של אי-צדק  בקרב תלמידים 
בקרב  קשה  ולהתמרמרות  ומורים 

הצוות החינוכי.

ידי  על  מחקר  נערך   2007 בשנת 
ולאחריו  ערבה-אוסטרליה  שותפות 
התקיים דיון משותף של נציגי בית ספר, 

ועד ההורים והשותפות, בו הוחלט על:
ביצוע תהליך מיון מושכל ללא הגרלה 
בין  הכרעה  של  חריג  במצב  )אלא 

תהליך הבחירה של הנוער
למשלחת ייצוגית לאוסטרליה

מועמדים בעלי נתוני התאמה שווים(.
גיבוש קריטריונים לבחירת התלמידים: 
חוות דעת בית ספרית, ייצוגיות, ידיעת 
חברתיים,  כישורים  האנגלית,  השפה 

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
הקמת ועדת בחירה שכוללת: 

 - נציגים מטעם שותפות 2000   1-2
הסוכנות היהודית, 1-2 נציגים מטעם 
בית הספר ומנחה חיצוני אשר מעביר 

את הסדנאות במהלך התהליך.

מיון  תהליך  מתקיים  שנתיים  מזה 
ומנחה  חיצוני  גוף  בסיוע  אפקטיבי 
בנושאים  סדנאות  הכולל:  מטעמה, 
משלחת",  כחבר  "אני  כמו  שונים 
בחינת זהויות - זהות ישראלית, יהודית 
ואוניברסאלית, תקשורת ופתרון בעיות 
מצגות  קבוצה,  משחקי  באמצעות 
באנגלית  אישיים  וראיונות  באנגלית 

ובעברית.

השנה, הסדנאות הועברו על ידי חברה 
הנוער  הסדנאות  במהלך  חיצונית. 
התמודד עם השאלות הנובעות מריבוי 
מדגישים  אנו  זהויות  אילו   - הזהויות 
ומתי? איזו זהות אני מביא איתי כחבר 

משלחת? ועוד...

הגדול  בחלקן  מועברות  הסדנאות 
או  הקבוצה  כל  עם  בעבודה  באנגלית, 
חשיבה  מייצרות  וכך  קטנות  בקבוצות 
לשיח,  להם  גורמות  התלמידים,  אצל 

לויכוח ולעיתים לשכנוע אחד של השני.

מצגת  להכין  התבקש  תלמיד  כל 
לליבו  שקרוב  נושא  על  באנגלית 
להכיר  למדנו  וכך  אישית(  )משימה 
המיון  תהליך  בעזרת  שלהם.  אישי  פן 
נבחנו המיומנויות האישיות והחברתיות 
האנגלית  רמת  המשתתפים,  של 
שלהם, נטילת יוזמה ומנהיגות, עמידה 
בפני קבוצה וייצוגיות, מקוריות, ערכיות 
כושר  בצוות,  עבודה  ופלורליזם, 
התבטאות, התמודדות עם מצבי לחץ, 

קבלת סמכות ואחריות אישית.

ההכנה  שלב  מתחיל  אלו  בימים 
בנושאים:  מצגות  הכנת  שכולל 
חיי  בערבה,  החיים  בישראל,  החיים 
ומה הם עושים  הסטודנטים מהערבה 
סיום  לאחר  והתוכניות  הפנאי  בשעות 
וטיולים  לימודים  מול  צבאי  )שירות 
דגשים  עם  אנגלית  שיעורי  בעולם(, 
הערבה,  להכרת  סיור  רלוונטיים, 
והמצב  האסלאם  בנושא  שיעורים 
גיאוגרפית על  הפוליטי בארץ, סקירה 
זהות  בנושאים  סדנאות  אוסטרליה, 
זרמים  עם  הכרות  וישראלית,  יהודית 
מנהגים  ועם  אוסטרליה  ביהדות 
יהודיים, תקשורת והסברה בין לאומית, 
המפגש הבין תרבותי, עמידה מול קהל, 

פעילויות גיבוש ועוד.

הטיסה  לשלב  מגיעים  התלמידים 
אותם  שמעסיקות  רבות  שאלות  עם 
והישראלית.  היהודית  הזהות  בנושא 
במהלך  יקבלו  הם  התשובות  את 
מפגש  כי  ואחריו,  באוסטרליה  המסע 
בלתי אמצעי הוא הדרך היעילה ביותר 
ולהגברת  אנשים  בין  קשרים  ליצירת 
מחויבות לעמיות )המודעות להשתייכות 

הלאומית( יהודית גלובלית.
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נילי ליפסקי-מלמד 
רכזת קשרי גומלין

שותפות 2000 ערבה-אוסטרליה. 
 nilili@jafi.org :לתגובות

מזה שנתיים מתקיים תהליך 
מיון אפקטיבי בסיוע גוף 

חיצוני ומנחה מטעמה, הכולל: 
סדנאות בנושאים שונים כמו 
"אני כחבר משלחת", בחינת 

זהויות - זהות ישראלית, 
יהודית ואוניברסאלית, 
תקשורת ופתרון בעיות 

באמצעות משחקי קבוצה, 
מצגות באנגלית וראיונות 

אישיים באנגלית ובעברית.



אינטרנט

גם אנחנו  שותפים 

השנה אנחנו חוגגים חמישים 
לערבה וזה הזמן לשפר ולהרחיב את 
נוכחות הערבה ב'ויקיפדיה' ובכך גם 

באינטרנט בכלל. 

מי לא מכיר את 'ויקיפדיה'?
 www.wikipedia.co.il

כל מי שנעזר אי פעם באינטרנט, לצורך 
עבודה או חיפוש מידע, בודאי נתקל גם 
החופשית  האנציקלופדיה   - ב'ויקיפדיה' 
'ויקיפדיה'  אתר  למעשה,  המקוונת. 
בעולם  רביעי  במקום  נמצא  העולמי 

בכניסות של גולשים. 
בשפה  מילה  היא  )"ויקי"  'ויקיפדיה'  
בעצם  היא  "מהיר"(  שפרושה  ההוואית 
את  שהחליפה  האנציקלופדיה 
"אביב" ו"מכלל" של ילדותנו - 

ולא בכדי.

היום,  של  החיים  בקצב  למעשה, 
מתיישנת  מסורתית  אנציקלופדיה 

במהירות וכמעט חסרת כל תועלת.  
מה פרוש "אנציקלופדיה חופשית מקוונת"? 
שלא  "מה  לנו:  אמרו  מילדותנו  כבר  הרי 
לנו  לתת  אפשר  איך  אז  שווה"  לא  עולה 
בעל  שיהיה  וגם  בחינם  כזה  מידע  מאגר 

ערך? איפה ה'קטץ'? זהו, שאין.

מאד  הרבה  יש  שבאינטרנט  מסתבר, 
לא  היא  והתנדבות  חופשיים  חומרים 
בעצם  נכתבת  'ויקיפדיה'  גסה.  מילה 
לכתוב  יכול  אחד  כל  כ-ו-ל-ם.  ידי  על 
ערך ב'ויקיפדיה'. כן, גם אני ואתם ועדיין, 
שלא  גבוהה  ברמה  ראויים,  ערכים  אלו 
מביישת כל אנציקלופדיה אחרת. היתרון 
הגדול של 'ויקיפדיה' הוא, שהיא מעודכנת, 
יכולה  כפי שאנציקלופדיה מודפסת לא 
שליט"  "גלעד  למשל  חפשו  להיות. 
ב'ויקיפדיה' ותראו כי הערך מעודכן )נכון 

לרגע זה...( ל-2.7.2009      ! 

בניגוד לאנציקלופדיה כתובה, 'ויקיפדיה', 
חלק  כלומר,   מקוונת,  היותה  בעצם 
בלתי  לשינויים  ניתנת   - מהאינטרנט 
על  לשמור  היא  מטרתה  פוסקים. 
כדי  תוך  רהוטה  ושפה  אמינות 

גמישות לשינויים בסביבה.

הישראלית  'ויקיפדיה'  כך,  אם 
חופשית  עברית,  אנציקלופדיה  היא 
)תוכנה  פתוח  קוד  מבוססת  לשימוש, 
לכל  ונגיש  פתוח  שלה  המקור  שקוד 
לשימוש,  חופשי  והוא  בו  שחפץ  מי 
ולהפצה  שינויים  לעריכת  לצפייה, 
ואחת. שיטת  מחודשת לכל אחד 
פיתוח כזו מאפשרת בעצם לכל 
מי שחפץ בכך לקחת חלק בפיתוח 
ולתרום לשיפורה. מתוך  התוכנה 
'ויקיפדיה' הישראלית( ומאפשרת 
גם  אך  לקריאה,  חופשית  גישה 
ערכים.  של  ותיקון  לשינוי  להוספה, 
את  מעלה  לכל,  שניתן  החופש 
יוכנסו ערכים שגויים בטעות  החשש כי 
ויטעו את המשתמשים. בפועל,  או בזדון 

במידה ומוכנס ערך מסוג זה, תמיד יש מי 
ששם לב לכך וממהר לתקן ולשנות.  יש 
כמובן חילוקי דעות, אי הסכמות וויכוחים 
ב"דפי השיחה" של  לכל  גלויים  אלו  וגם 

'ויקיפדיה'.

חלק  הינה  הישראלית  'ויקיפדיה' 
מ'ויקיפדיה' העולמית המתפקדת כאתר 
בינלאומי בשפות שונות. נכון לזמן כתיבת 
שורות אלו, קיימים בויקפדיה הישראלית 

93,199 ערכים!

ויקיפדיה ואנחנו
בפרט  התיכונה  והערבה  הערבה  אזור 
כן  כמו  ב'ויקיפדיה'.  כערכים  קיימים 
המידע  אך  הערבה,  ישובי  גם  מופיעים 
רבים  נושאים  מעודכן.  לא  ובחלקו  דל 
או  כלל  קיימים  אינם  לערבה  הקשורים 

נמצאים בצורה מאד חלקית. 
וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. 

רבים מבין תושבי הערבה בעלי ידע נרחב 
מדריכי   - לאזור  הקשורים  בתחומים 
קשורים,  בתחומים  אקדמאים  תיירים, 
ותיקי הערבה וארכיונאים וגם בעלי עניין 
יתרום  אחד  כל  אם  לדבר".  "משוגעים 
קצת מזמנו ומידיעותיו, ביחד נוכל לשפר 

ולהרחיב את תחום הערבה ב'ויקיפדיה'.

אנחנו זקוקים למגיהים, עורכים לשוניים 
את  שיעלו  אינטרנט  משתמשי  וכן 
אחדות  מפניות  לאינטרנט.  החומרים 

לבעלי מקצוע, נראה שיש רצון ונכונות. 

אני פונה בזאת לכל מי שיש לו רעיון, ידע 
ומצולמים בתחומים  כתובים  חומרים  או 
שמוכן  מי  לכל  וכן  לערבה  הקשורים 
להשתלב במאמץ - לפנות אלי. בני נוער 
מוזמנים גם הם להצטרף וביחד נעלה את 

הערבה התיכונה על מפת האינטרנט!
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גילה טל-אינטרנט ערבה     
נייד: 052-3665925
 gilat@arava.co.il :לתגובות



עובדות שחשוב לדעת אודות:

  נמלת האש הקטנה
Wasmannia auropunctata   להבית קטנה

דף מידע לציבור, פברואר  2009
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגנים

נמלה עם אש
נמלת האש הקטנה  )Wasmannia auropunctata( עוקצת בני אדם בכל שעות היום, 
ויוצרת כעין  בבית ומבחוץ לבית. למרות שהנמלה קטנה ועדינה עקיצתה כואבת מאוד 
המינים   100 של   IUCN  - ה  ברשימת  וכלולה  אופייני  פולש  למין  נחשבת  הנמלה  כוויה. 
מ"מ,   1-1.5 וגודלה  אדום-כתום  הנמלה  של  צבעה  בעולם.  ביותר  הבעייתיים  הפולשים 

המלכה-הנמלה מגיעה עד לגודל של 5 מ"מ.

נמלת האש הקטנה - היכן היא נמצאת וכיצד היא פוגעת? 
לבתים  ונכנסות  עצים,  גבי  ועל  בריכות  מדשאות,  בגינות,  לבית  מחוץ  נמצאות  הנמלים 
בעיקר בקיץ בחיפוש אחר לחות. מסיבה זו הנמלים עולות על מגבות לחות, על מיטות ועל 
גוף האדם. נמלת האש אינה תוקפנית ועקיצות מתרחשות בעיקר כאשר הנמלים הזעירות 
נלכדות בין העור לבין בגדים מגבות סדינים או משטחים, למשל בישיבה על הדשא. בנוסף 

לפגיעה באדם הנמלה עלולה לפגוע בחיות בית, חיות משק בחיות בר, ובצמחים. 

מה עושים במקרה של עקיצה?
עקיצת הנמלה כואבת מאוד ויוצרת כעין כוויה על העור למשך כמה שעות עד ימים. אצל 
ידוע על חומר דוחה נמלים  יכולה להתפתח תגובה אלרגית חריפה. לא  חלק מהאנשים 
העשוי למנוע עקיצות. ניתן לשכך את הכאב ותחושת הצריבה באמצעות מריחת משחה 

וקירור המקום. חיטוי מקום העקיצה ימנע זיהום אפשרי. 

היכן נמצאה הנמלה בארץ?
נמלים נמצאו עד כה במעל 20 ישובים בכל רחבי הארץ, מרביתם באזור עמק הירדן.

כיצד מתפשטת הנמלה בעולם ובארץ?
הנמלה, שמקורה בדרום אמריקה, הועברה לאזורים רבים בעולם, ביניהם מערב אפריקה, 

צפון אמריקה והאיים הקריביים, אוסטרליה, ישראל ועוד.  
קנים של הנמלים.  נמצאים  הוא הסחר בעצים שבהם  הגורם להתפשטות הנמלה בעולם 
בארץ מתפשטת הנמלה באמצעות עציצים, שבבי עץ לחיפוי, גזרי עץ להסקה, גזם עצים, 

אדמה וכד', המועברים ממקום למקום על ידי בני אדם. 

הצוות הבין משרדי להכחדת נמלת האש הקטנה   
בתחילת שנת 2006 הוקם צוות בין משרדי במטרה לפעול להכחדת נמלת האש הקטנה 

בישראל.  תוכנית הפעולה כוללת איתור מוקדי נגיעות, הדברה  מניעת הפצה  והסברה. 
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במקרה של חשד לתגובה חריפה כתוצאה מעקיצת נמלת האש הקטנה
 יש לפנות מידית למרכז הרפואי הקרוב 

במקרה של חשד להימצאות נמלת האש הקטנה
יש להודיע מייד למשרד להגנת הסביבה, אגף לחימה במזיקים:

בטלפון: 02-6495878   בדוא"ל:  tamary@sviva.gov.il   או למוקד הסביבה - טלפון  *6911

מוגש כשרות לציבור על ידי
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגנים

סיוע לרשויות
הנגועים  לישובים  מסייעים  הכפר  ופיתוח  החקלאות  ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד 

באמצעות תמיכה כספית, ייעוץ ופיקוח של פעולות הרשויות המקומיות. 

הפצת המידע
מידע מקצועי לציבור הרחב, לתברואנים, למדבירים, למערך הרפואי, למערך החקלאי, 
מופץ  נוספים,  ולגורמים  והגנים  הטבע  רשות  לפקחי  המקומיות,  לרשויות  לוטרינרים, 

באופן שוטף ומתפרסם באתרי האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

במקרה של חשד להימצאות נמלת האש הקטנה
הדברה יעילה של הנמלים מושגת רק באמצעות פיזור של תכשיר גרגרי ייעודי, ופעולה 
מערכתית. לכן בכל מקרה של חשד לנוכחות נמלת האש הקטנה במקום חדש חשוב ביותר 
למנוע  ביותר  חשוב  נגיעות  ידועה  בהם  במקומות  לגורמים המקצועיים.  כך  על  להודיע 
העברה של הנמלה למקומות חדשים.  יש להימנע מהוצאה של עציצים, שבבי עץ לחיפוי, 
טיפול  מתן  לאחר  אלא  בארץ,  אחרים  לאזורים  וכד'  אדמה  עצים,  גזם  להסקה,  עץ  גזרי 

הולם וקבלת אישור מהגורמים המקצועיים.
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סוף עונה
חודש  בסוף  התקיים  המופע  בערבה.  להתיישבות  שנה   50 מופע  מאחורינו 
יכלו לצפות  והביא על מדשאות ספיר את המון הערבה. החוגגים  מאי האחרון 
מתושבי  עשרות  בהשתתפות  במופע  החשיכה  רדת  ועם  חי  ומוזיאון  בתערוכה 
הערבה ובהנחיית אסי כהן וגורי אלפי. חומרי התיעוד של המופע נערכים ובקרוב 

יופצו ב-DVD לכל בתי האב בערבה.

השבוע  כל  במהלך  המוזיקה.  מרכז  של  הסיום  שבוע  התקיים  האחרון  בחודש 
השבוע  ובסוף  השונים  והמורים  הקבוצות  של  אינטימיים  מופעים  התקיימו 
התקיים מופע גדול ומסכם של כל המרכז בשיתוף עם תזמורת האקורדיונים של 

קונסרבטוריון באר שבע. 

אולפן המחול סיכם אף הוא שנה במופע סיום השנה "עת לרקוד" אשר הציג את 
סגנונות המחול השונים שהתפתחו במהלך ההיסטוריה. במופע המרשים והמגוון 

נפרד האולפן גם מארבע בוגרות המסיימות לימודים. 

בתחום הספורט מסכמים שנת פעילות ענפה של הצלחות וניצחונות רבים. רבים 
הגיעו למופע הסיום של קבוצת התעמלות קרקע בהדרכתה של רחלי רז שהיה 

מרשים במיוחד.

בין  שנערך  וידיאו  במפגש  המוצלח  לסיומו  הגיע  וציור(  )איור  הקאמישיביי  חוג 
אנחנו  בבולטימור.  האמריקאית  הקבוצה  חברי  ובין  במתנ"ס  הקבוצה  משתתפי 
מקווים שהפרויקט הייחודי והמוצלח יצבור תאוצה בשנה הבאה, שתפתח קבוצה 

נוספת של תלמידים ואולי אף קבוצת מבוגרים.

מפגשי ספרות בספריה:
הסופר דויד גרוסמן, שוחח על ספרו "אשה בורחת מבשורה".

הסופרת יוכי ברנדס,   שוחחה על ספרה "מלכים ג'".
התכבדנו במופע ועכשיו: "תור הזהב" משירי אבן גבירול ויהודה הלוי.

סדנא לכתיבה יוצרת התקיימה עם המנחה אילן שיינפלד.

חגיגה גדולה התקיימה לתלמידי כיתה ד' - לילה לבן בספריה - הרפתקה לילית 
בין הספרים, חוויה שלא תשכח במהרה.

לעדכונכם - מפגש ספרות הבא יתקיים בספריה ביום חמישי, 10.9.09
עם הסופר צבי ינאי, שישוחח על ספרו "שלך, סנדרו". מומלץ לקרוא.

יריד ספרים יתקיים במדברחוב ב- 12.10.09.

ומה לפנינו?
במהלך החופש הגדול יתקיימו שתי קייטנות בשיתוף בית ספר שדה חצבה -

ערבה וחיות אחרות - קייטנה בת שבועיים המיועדת לבוגרי כיתות א'-ג'
מחנה אתגר במדבר - מחנה בן שבוע המיוחד לבוגרי כיתות ד'-ו'

כעת נמצא המתנ"ס בהערכות לקראת שנת הפעילות הבאה. אנחנו שוקדים על 
תוכנית החוגים לילדים, נוער ומבוגרים ועל פריסת שנתית של אירועים קבועים 

וחדשים. כל הפרטים בחוברת החוגים שתופץ לבתיכם בחודש אוגוסט הקרוב.

חופש מהנה ובטוח, צוות מתנ"ס ערבה

חדשות המתנ"ס
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נחשפתי  לערבה  כשהגעתי  שרון: 
למושג חדש: "זמן ערבה". התכוונו לומר 
מנוחות,  מי  על  מתנהל  הכול  שכאן  לי 
הכול איטי, זורם בקצב אחר. מוזר, אבל 
שלי  הימים  הפוך.  בדיוק  מרגישה  אני 
אני  מתחילים,  שהם  לפני  עוד  נגמרים 
מחצית  מספיקה  לא  שאני  מרגישה 
ממה שתכננתי וחולמת על עוד שעתיים 

ביממה )לפחות...(

באיזו  יאומן,  לא  פשוט  זה  כרמית: 
הגדול  החופש  הזמן,  לו  עובר  מהירות 

כבר ממש כאן.
להיות  הולך  מה  אומרת,  את  מה  אז 
על  לחשוב  התחלת  הזה?  החופש 
העניין? יש תכנונים? יש לך כבר תמונה 

בראש?

גם  חופש  הוא  הגדול  החופש  שרון: 
ילדיי,  עבורי. אני זקוקה לו כמעט כמו 

אם לא יותר. 
השנה  את  מעבדת  אני  שבו  הזמן  זה 

נשימות  לוקחת  אני  שחלפה, 
הטירוף  מכל  רגע  ונחה  עמוקות 

שנת  במהלך  שמתרחש 

מרשה  אני  הגדול  בחופש  הלימודים. 
לעצמי להיות אמא נטו. 

)הפרטיים(  ילדיי  השנה  כל  במהלך 
אחרים  ילדים  עם  אמא   את  חולקים 
ובחופש הגדול אני מקדישה להם את 
להם  להקדיש  רוצה  שהייתי  הזמן  כל 
שאף  )ובלי  בקיצור  השנה.  במהלך 

אחד ישמע( אני מפצה אותם...
גם הילדים שלי זקוקים לחופש הגדול. 
במהלך השנה הם נמצאים במסגרות 
נוקשים  די  וגבולות  ברורים  חוקים  עם 
- בחופש הגדול מותר להם )ואף רצוי( 

לנהוג קצת אחרת.
מה את מתכננת לחופש הגדול?

כרמית: אני כבר בחרתי לי איך אני רוצה 
השנה.  של  הגדול  החופש  את  לראות 
יש לי מילת מפתח שהולכת לאפיין את 
החופש. בחרתי במילה "פשוט". הפעם 
מתחשק לי שהחופש יהיה פשוט, כמו 
כשאנחנו  שהיה 

היינו ילדים.

צופים  בסלון,  הספה  על  משתרעים 
אבודים",  "איים  בסדרה  בטלוויזיה 
ים  סבתא,  אצל  לחופשה  נוסעים 
ובריכה. כל כך פשוט עם הרבה חופש.

שרון: 'פשוט' זה הכי טוב. 
ליהנות  כדי  בשמיים  לגעת  צריך  לא 
שלנו.  הקטנים  עם  הגדול  בחופש 

ההנאות נמצאות ממש מעבר לפינה.
קופסה,  משחק  סביב  משפחתי  בילוי 

הכנת ארוחה יחד ממצרכי המזון
סבון,  בבועות  משחק  אוהבים,  שהכי 
יום שכולו צבע - החל בציור על ניירות 
סטנדרטים, דרך צביעה של בית העץ 
בחצר וכלה בציור על אספלט בגירים 
כיף  של  ימים  המון  ועוד  צבעוניים 

משפחתי בערבה ומחוצה לה. 
ומה יש לנו עוד לספר על פשטות?

שההפשטה  חושבת  אני  כרמית: 
להרבה  טוב  פתרון  היא  דברים  של 

הסתבכויות בחיים.
מאוד  נושא  להיות  יכול  גדול  חופש 
כבד ומלחיץ, מה עושים? לאן הולכים? 
עוד  חו"ל,  עוד  להספיק,  שיותר  כמה 

לונה פארק, או לונה גל וכו'.  
רוצים  שלנו  הילדים  בעצם  מה  אבל 
פשוטו  חופש.  רוצים  הם  בחופש? 

כמשמעו.
אז בואי נסכם ונבחר שיהיה המון חופש, 
פשוטים  דברים  של  ועשייה  שמחה 

לשם שינוי...

"הכל אני יכול בחופש הגדול..."

בנעלי בית מדור מאת כרמית שירין ושרון דגן

כרמית שירין תושבת עין יהב מורה
ומרצה ל"פיזיקה משפחתית"        

 scarmit@arava.co.il :לתגובות

שרון דגן, תושבת ספיר, מורה ומחנכת 
בבי"ס היסודי. B.A בפסיכולוגיה 

התפתחותית ומתמחה בביבליותרפיה.
 segev10@bezeqint.net :לתגובות



שבוע הספר בעיצומו, ולאנשי המקצוע 
חשובה  ספרים  שקריאת  ספק  אין 
וילדים  תינוקות  של  להתפתחותם 
בבית  בעתיד.  בלימודים  ולהצלחתם 
אירוע  החודש  התקיים  היסודי  הספר 
ג'  כיתה  קטפה  בו  הספרים"  "מצעד 
ברציפות.  השלישית  בפעם  הפרס  את 
הזעקנו את שרון דגן, המורה שאיתם כבר 

שלוש שנים, לשיחה בסימן קריאה!!!

כי  אין ספק  חינוך  ואנשי  לפסיכולוגים 
ניכרת  חשיבות  יש  ספרים  להקראת 
שהוצגו  "מחקרים  הילד.  בהתפתחות 
הוכיחו  הרך,  לגיל  ספרות  בנושא 
על  קריטית  השפעה  יש  שלספרים 
השכלית  המילולית,  התפתחותם 
והרגשית של ילדים", אומרת ד"ר עדנה 
כצנלסון, פסיכולוגית קלינית ומחברת 
זהר  ילדים". פרופ'  "דיאלוג עם  הספר 
שביט מוסיפה כי "לאנשים קוראים יש 
עדיפות ברורה, מוכחת במחקרים, על 
מושגים  עולם  להם  יש  קוראים'.  'לא 
קוגניציה  המשגה,  יכולת  יותר,  רחב 
יותר,  עמוקה  חוויה  יכולת  יותר,  טובה 
עצמם  עם  להיות  יותר  טובה  יכולת 

ולתקשר עם אחרים".

שרון, הכצעקתה?
שלי  ההתמחות  יותר!  ואף  בהחלט 
הביבליותפריה,  בתחום  היא  בלימודיי 
על  מקרוב  ועומדת  מכירה  שאני  כך 
מחקרים  העצמית.  הקריאה  חשיבות 
מצביעים  ובעולם  בארץ  נערכו  אשר 
ישר  ויחס  ברור  קשר  שיש  כך  על 
לבין  העצמית  הקריאה  כמות  בין 
מקור  היא  הקריאה  לימודיים.  הישגים 
היא  שונים,  בנושאים  ידע  לרכישת 
מעשירה את אוצר המילים, את עולם 
כושר  את  פלאים  משפרת  הדימויים, 
אותו  ומעודדת  התלמיד  של  הביטוי 
לחשוב ולשאול שאלות. האזנה לספר 
לפתח  הילד  את  מזמינה  הרך  בגיל 
העדפה לקריאה כמקור להנאה. עצם 
ההתנסות החווייתית והמהנה מהאזנה 

עשויה  הרך  בגיל  ספרים  לקריאת 
לקריאת  משיכה  הילדים  אצל  לפתח 

ספרים לטווח ארוך.

הנאה מקריאה והנעה לקריאה
הרגל  היא  הקריאה  כי  לדעת  חשוב 
מהילדות  לטפח  שיש  ונלמד  נרכש 
ילד  כי  לשער  יש  לכן,  המוקדמת. 
שנחשף לספר כבר מגיל צעיר מאוד 
ונמצא בסביבה קוראת - יקרא גם הוא. 
טיפוח הרגלי קריאה כפעילות שוטפת 
של התלמיד, מילדות לבגרות, הוא  יעד 
מאבני  אחת  ולשמחתי,  מרכזי  חינוכי 
החינוכי- האקלים  בטיפוח  היסוד 

התרבותי של בית הספר.

ילד  הופכים  איך  שלך?  הסוד  מה 
ל'תולעת ספרים'?

הילד  את  לחשוף  הוא  כמורה  תפקידי 
לסביבה לימודית עתירת שפה, מיד עם 
גיליתי  לשמחתי  הספר.  לבית  כניסתו 
ספרייה עשירה שהנגישות אליה חופשית, 
לי  המסייעות  ידעניות  ספרניות  צוות 
הספרותית-ערכית  רמתם  את  לשקול 
מי  עם  שיש  ובהחלט  הספרים  של 
חשוב  תפקיד  זו  לסביבה  להתייעץ. 
הרגשית  הרוחנית,  אישיותו  בעיצוב 
והחברתית של התלמיד. אני משתדלת 
להפגיש כל ילד עם ספרים המעשירים 

בכיתה  יוצרים  אנו  ואופקיו.  חוויותיו  את 
פעילויות שלמות סביב ספר ואני מרבה 
לתלמידים  בקול  ספרים  בקריאת 
ומקרבת אותם לעולם הספרים בדרכים 
מאתגרות, מסקרנות ובפעילויות מגוונות 

לאחר הקריאה.

מה זה 'מצעד הספרים'? 
ממשלתית  יוזמה  הוא  הספרים'  'מצעד 
של משרד החינוך לעידוד קריאה בקרב 
נבחרת  שנה  בכל  הספר.  בית  תלמידי 
ספרים  רשימת  שופטים  ועדת  ידי  על 
גיל,  קבוצות  לפי  המחולקת  מומלצים 
המוצעים  הספרים  יב'.  ועד  א'  מכיתות 
ל'מצעד הספרים' נבחרים תוך התייחסות 
ולארבע  הלימודים  בתכניות  לנאמר 
מטרות העל של מערכת החינוך במפגשי 

ילדים ובני נוער עם ספרים:  
האיכות הספרותית והחוויה האסתטית

מטען תרבותי
הקניית ערכים וידע

הספרות כתחום דעת

הספר  לבתי  מועברת  הרשימה 
ולספריות,  ב'מצעד'  המשתתפים 
סביב  פעילות  שתתקיים  בציפייה 
שתעודד  פעילות  ברשימה,  הספרים 
בית  האחרונות  בשנים  קריאתם.  את 
חלק  לוקח  'שיטים'  היסודי  הספר 
אף  הלימודים  שנת  ובסוף  ב'מצעד' 
מגדיל לעשות ועורך חידון נושא פרסים 
אירוע  נערך  השנה  א'-ג'.  לשכבות 
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הקריאה היא מקור לרכישת 
ידע בנושאים שונים, היא 

מעשירה את אוצר המילים, 
את עולם הדימויים, משפרת 
פלאים את כושר הביטוי של 

התלמיד ומעודדת אותו לחשוב 
ולשאול שאלות. האזנה לספר 

בגיל הרך מזמינה את הילד 
לפתח העדפה לקריאה

כמקור להנאה

חשוב לדעת כי הקריאה 
היא הרגל נרכש ונלמד שיש 
לטפח מהילדות המוקדמת. 

לכן, יש לשער כי ילד שנחשף 
לספר כבר מגיל צעיר מאוד 

ונמצא בסביבה קוראת - 
יקרא גם הוא

על ספרים וילדים



להדים  שזכה  ורציני  מושקע  מכובד, 
חיוביים ביותר. בהזדמנות זו, אני רוצה 
להודות למרגלית מור, שאפשרה לכל 
זה להתרחש, לשולה גרפונקל, לנחמה 
עדנה  לוביש,  שוש  לספרניות-  ויסמן, 
א'-ג'  למחנכות  סימון.  ואלת  מצרפי 
הארוע  את  שהפיקה  חזיז,  ולאיילת 
היה  לא  הספרים'  'מצעד  ושבלעדיה 

מתקיים במתכונתו הנוכחית.

ג'  כיתה  בתלמידי  וגאה  מאושרת  אני 
על ההישג הנפלא ועם סיום הלימודים 
ותחילתו של החופש הגדול אני בטוחה 
וייהנו  הספרייה  את  לפקוד  ימשיכו  כי 

מקריאת ספרים.

ולסיכום, שרון,
איזה ספר את קוראת בימים אלו?

ספרים  לקרוא  אוהבת  מאוד  אני 
בשל  לעצמי  לוותר  שלא  ומשתדלת 
מטלות היומיום. בימים אלה אני קוראת 
את הספר "ימים יגידו, אנה" מאת מירה 
מגן. אני משתדלת לקרוא לפחות שני 

ספרים בחודש, ולרב אני מצליחה.

את  ספר  איזה  תתחמקי...  אל  אוסי, 
קוראת בימים אלו?

ספרים.  לקרוא  אוהבת  מאוד  אני  גם 
ודווקא  לקרוא  אהבתי  לא  בילדותי 
את  הזו.  לחוויה  נחשפתי  כשבגרתי 
חופשות הלידה הייתי מעבירה בספרייה 

ולפעמים אני נשארת ערה כל הלילה 
כי אי אפשר להניח את הספר מהיד... 
של  "הריקוד  את  קוראת  אני  כרגע 

סוניה" מאת ויקטוריה היסלופ.

קריאה מהנה!
שרון דגן ואוסי ניר 
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הספרייה האזורית פתוחה לקהל 
הרחב ללא תשלום

בימים א'-ה'  בשעות 08.30 עד 14.30
בימי ג' בערב בין השעות 19.30-17.30 

עיון,  ספרי  יעוץ,  ספרי  קיימים  בספריה 
למבוגרים  סיפורת  ילדים,  ספרות  כתבי, 
סרטי  אוסף  לפתח   התחלנו  גם  והשנה 
בה  קיימות  ממוחשבת,  הספרייה   .D.V.D
מחוברות  לקהל  מחשב  עמדות  שלוש 
לאינטרנט והיא כוללת מאגרי מידע רבים.



המכונית הגנובה
גדולה.  התרגשות  הבוקר  בפרלמנט 
סוף סוף קרה דבר בכפר שלנו אי שם 

השוכן בלב המדבר. 
היום  בצהרי  אתמול  הוטלה  פצצה 
ציפה  לא  שאיש  באופן  הכפר  במרכז 
נעלמה,  י'  לו  שרכש  המכונית  לה. 
כלומר נגנבה. ומדוע מסעיר העניין כל 

כך את הרוחות?

ראשית משום שזאת המכונית החדשה 
הכפר.  בחוצות  שמופיעה  הראשונה 
ואגן  פולקס  אלא  מכונית  סתם,  לא 
ברחבי  האחרונה  המילה  שהיא  ואן, 
התרחשות  בזמן  )לפחות  המדינה 
האירוע(. שנית, משום שכפרנו הוא כל 
כך אי שם, שאין בו גנבות. או אם לדייק, 
ממקומות  שונה  כפרנו  אין.  כמעט 
אחרים בכך שבתיו פתוחים ואם נסעו 
"החביאו"  הרי  ימים,  לכמה  הבית  בני 
את המפתח מתחת לשטיח או בעציץ 
הקרוב. אבל לא רק הבית פתוח אלא 
והטוסטוסים,  הטרקטורים  המכוניות, 
בסככה  כבוד  אחר  להם  חונים  כולם 
שליד הבית והמפתח נעוץ לו במקומו. 
ואם לא די בכך, אין לכפר שערים כלל 
אבל  כחפצו.  ויוצא  נכנס  החפץ  וכל 
וכולם  מאד  קטן  הוא  שהכפר  מאחר 
מכירים את כולם, כל זר העובר בשעריו 

נצפה מיד.

לא  אך  הביא  בעמלו  ברכה  שראה  י', 
כחול  שצבעו  חדש  ואגן  פולקס  מזמן 
הגשם,  שלאחר  ביום  השמיים  כצבע 
כשהניקלים נוצצים לו מלפנים ומאחור. 
כולנו הבטנו ברכב בקמצוץ של קנאה 
אך בעיקר באהדה גדולה, כסימן לכך 
לנו  לרכוש  אנחנו  גם  נוכל  שבקרוב 
רכב חדש. והנה י', שיצא לעבודה חזר 
ששהתה  אשתו  איננו.  ורכבו  בצהריים 
וגם  דבר  ראתה  לא  בבית,  הבוקר  כל 
הפועל, בחור צעיר לאחר צבא, ששהה 

באותו זמן בחצר, לא ראה ולא שמע.

וחכמי  וותיקי  יושבים  וכך בשעת בוקר 
על  ומלהגים  בפרלמנט  המושב 
גנב  לו  שנכנס  יתכן  איך  הגנבה.  עניין 
הכפר,  כל  את  חוצה  היום,  באמצע 
מסתובב בחצרו של י', מניע את הרכב 
שמע.  או  ראה  שאיש  מבלי  לו  ונעלם 
כולן  אבל  ומגוונות  רבות  ההשערות 

בלתי מוסברות ומסתברות.

נכנסת  היא  ל',  מופיעה  לשם  מפה 
אביזר  לחפש  ההשקיה  חלקי  למחסן 
להשקיה. אבל אני כבר יודע שהיא לא 
תיקח מאום. בעצם היא באה להקשיב 
של  הוא  שהפרלמנט  אלא  לנאמר. 
גברים, כך שלא נעים לה להתיישב והיא 
החלקים.  ממחסן  בהקשבה  מסתפקת 
ל' היא "המוציאה לאור של הכפר". אם 
ברצונך להפיץ ידיעה, כל שעליך לעשות 
הוא לספר לה איזה דבר ולומר לה שזה 
ביניכם בלבד. כעבור זמן קצר ידעו על 
לה  נפוצה  בוקר  באותו  וכך  כולם.  כך 
הידיעה המרעישה שכולם עוסקים רק 

בה - הפולקס ואגן של י' נגנב.

מושבניקית  אחת,  בחורה  בכפר  הייתה 
אמיתית שהגיעה אלינו מאחד המושבים 

הידועים והוותיקים.
ר' נחשבת כמי שידה בכול. במיוחד היא 
אינפורמציה.  איסוף  בתחום  הצטיינה 
לא היה עניין או תחום, שבו ר' לא ידעה 
הכול לפרטי פרטים, חשובים כבטלים.

ענייני  בכל  שלטה  רק  לא  היא 
החקלאות, כגון זנים בכול גידול וגידול, 
ודשן, בהדברה ושיטות  משטר השקיה 

כלות  עד  מעורה  הייתה  אלא,  גידול. 
בענייני הכפר לסוגיהם השונים: משק, 
היא  מזו,  יתרה  וספורט.  חינוך  תרבות, 
בעל  וזכרה  במספרים  חזקה  הייתה 
ימי ההולדת של כל חברי  פה את כל 
הכפר, כולל של ילדיהם וידעה מי נולד, 
מי בהריון ומי מתכנן הריון. רבים ראו בה 
רכלנית ותוחבת אף, אבל אני - חביבה 
לא  וידענותה.  בסקרנותה  עלי  הייתה 
אותה  רואה  הייתי  לא  שבו  אירוע  היה 
הכול  קולטים  וחושיה  בצד  עומדת 
אחרת  ישיבה  וכל  חג  אסיפה,  בכול: 

שהתאפשר לה להיות נוכחת.

לאוהבי  השאר  בין  מתחלק  העולם 
אני  אירועים.  ולמתנזרי  אירועים 
כשלעצמי נמנה עם הצד שנמנע ככל 
יכולתו מאירועים. אני תמיד מוצא את 
מוצאות  לא  ידי  נבוך,  באירועים  עצמי 
מה  יודע  אינני  פעם  ואף  מנוח  להן 
לומר, בין אם מדובר באירועים שמחים 

או עצובים.

יש לי דוד אחד, יד שלישית, שלא מחמיץ 
שום אירוע, בין אם הוזמן לו בין אם לא. 
לעיתים  ילך  אירועים  מחוסר  לו,  ובצר 
לאירוע שאיש אינו מכירו ולכאורה לא 

אמור להיות לו בו כל עניין.

בעיקר חביבות עליו הלוויות. שם תמיד 
הוא יגיע, בסופו של עניין, למעגל הפנימי 
תשעים  בן  שהיה  המנוח,  את  ויספיד 
ושלוש במלים "מנדל, איך נטשת אותנו, 
כיצד ימשכו חיינו בלעדיך, למה הלכת 

ללא עת וכו'".

סיפורים מהכפר מדור מאת דוד צוק )כתיבה( ודני הדס )צילום(
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מפה לשם מופיעה ל', היא 
נכנסת למחסן חלקי ההשקיה 

לחפש אביזר להשקיה. 
אבל אני כבר יודע שהיא לא 
תיקח מאום. בעצם היא באה 

להקשיב לנאמר...

ר' נחשבת כמי שידה בכול. 
במיוחד היא הצטיינה בתחום 
איסוף אינפורמציה. לא היה 

עניין או תחום, שבו רק לא 
ידעה הכול לפרטי פרטים, 

חשובים כבטלים



זאת, גם אם לא הכיר את המנוח כלל. 
עוצמת דבריו הייתה כל כך גדולה עד 
לקשוחים  גם  יגרום  הוא  מהרה  עד  כי 

ביותר להזיל דמעה.

אימי הצטיינה בתאריכים חשובים, כמו 
תאריך לידה, שנת עליה לארץ, תאריך 
פנקס  והחזיקה  וכו'.  ופטירה  גירושים 

קרובים  רשומים  היו  בו  לכך,  מיוחד 
ידידים,  חברים,  האחרונה,  דרגתם  עד 

שכנים ומי לא? 
ערב אחד היא הפתיעה אותי באמרה, 
רחוקה  דודה  לבת  להתקשר  שעלי 
מאד, שושנקה שמה. מה נזכרת לפתע 

בעלה  אותה,  לנחם  עלי  בשושנקה? 
נפטר. אמא, בעלה נפטר לפני 35 שנה. 
אז מה? טענה אמא, תאריך זה תאריך.

דודי  של  שניהם,  של  שילוב  הייתה  ר' 
בנוסף  נטויה.  ידה  ועוד  אימי  ושל 
ספרי  במיוחד  עליה  חביבים  לכול 
מסתורין ומתח. היא העריצה את גדולי 

ועד  הבלגי  פוארו  מהרקול  הבלשים: 
מרלו האמריקאי, ממגרה הצרפתי ועד 
כולם  על  עולה  אבל  האנגלי.  שרלוק 
הזדהתה  איתה  מארפל,  גברת  הייתה 
במשימה,  דבקותה  עמוקה.  הזדהות 
מרצה הבלתי נדלה, סקרנותה והיכולת 

לברור עובדות, לאסוף פרטים, להסיק 
מסקנות ולבסוף לפתור את התעלומה, 
השוטרים  מול  כהתרסה  זאת  וכל 

הנבוכים, הקסימו את ר' יותר מכול. 

תעלומות  פתרה  ר'  כי  ייפלא,  לא  לכן 
אכל  מי  כגון,  ביותר,  חשובות  כפריות 
מה  או  נחמה,  של  הבוסתן  פרות  את 

עושה פרץ בשעות הלילה המאוחרות 
הורדים  פרחי  את  גנב  מי  וכן  בשדה, 
המיוחדים של רינה. בשל כל אלה היא 

כונתה "גשש בלש".
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וחצי, הקור המדברי היבש  חלף חודש 
אט  אט  התחלף  ועצם  מעיל  שחודר 
באוויר חם. אחר הצהרים אחד, בעודנו 
מתכנסים במגרש הכדורגל, סיפר אחד 
החברה, כי ראה את הרכב הנעלם של 
ר'  של  באוזניה  הבחנתי  עיני  מזווית  י'. 
היא  בלשי.  נצנוץ  ובעיניה  המרטטות 
משום  לא  בצד,  לה  יושבת  הייתה 

כדי  אלא  לכדורגל,  חיבתה 
הבחור  אינפורמציה.  לאסוף 
הפולקס  את  ראה  כי  סיפר, 
באר  של  הראשית  בצומת  ואגן 
שבע, עומד מולו ברמזור ואז הם 
בטוח  הוא  זה.  פני  על  זה  חלפו 
הכחול  צבעו  לפי  הרכב  בזיהוי 
ומשום הדפיקה המיוחדת בפינה 
זה,  מול  זה  כשחלפו  הימינית. 
בעזרת  פניו  את  הנהג  הסתיר 
ידיו אבל הוא הספיק לראות שזה 

גבר שחרחר וצעיר.

כמו בצירוף מיקרים מספר בלשי נסעה 
ברחובות.  אחותה  את  לבקר  ר'  לה 
בארוחת שישי בערב ישבה כל המשפחה 
וביתה הבוגרת של אחותה הביאה חברה 
היא  ר'  ש-  החברה  כששמעה  לסעודה. 
להראות  רצתה  כולנו  כדרך  מכפרנו, 
הדו  את  מכיר  לא  מי  ישראלית.  שייכות 
מאיפה  כך:  כל  השגרתי  הישראלי  שיח 
רגע  וזה.  זה  מקיבוץ  אני  בארץ?  אתה 
ג'בר כזה, הוא היה  יוסקה  רגע אין לכם 

איתי בצבא.
הייתה  כי  החברה,  סיפרה  לשם  מפה 
אחד,  צעיר  בחור  שם  והיה  בחתונה 
ויחס  בערבה  עובד  שהוא  שסיפר 
החקלאי אליו כה טוב עד שהוא ממש 
שלעיתים  התפאר  הוא  אצלו.  בית  בן 
החקלאי נותן לו את רכבו כשהוא נוסע 
צפונה. בירכתי מוחה של ר' הבהב איזה 

רעיון מופרך. אולם הוא כבה מייד.
יום חמישי בכפרנו המדברי אי שם הוא 

המושב  נשות  כל  הירקות-פירות.  יום 
אצות רצות עם בוקר לצרכניה לקניות 
סוף שבוע, ובעיקר לקנות ירקות-פירות 
המגיעים פעמיים בשבוע, בשני וחמישי. 
הבנות  מלקטות  לקופה,  בתור  בעמדן 
רעותה,  אצל  אחת  מינן  בנות  כדרך 
מאד.  וחשובה  מיותרת  אינפורמציה 
הראשונות  ר' מתייצבת עם  ש-  כמובן 

ועוזבת עם האחרונות.

בתור  בעמדה  חמישי  יום  באותו  וכך 
העומדת  עם  שיחה  לה  מגלגלת  היא 
אתמול  כי  לה  מספרת  החברה  לידה. 
ראו  והם  הייתה עם בעלה בתל אביב 
כל  והיא  צפון.  בקולנוע  נפלא  סרט 
כך התרגשה מהסרט ששלוש פעמים 
מחתה דמעה ובספרה ל- ר' התלחלחו 
שאלה  הסרט,  ובעלך אהב את  עיניה. 
ר'? היא צחקה ואמרה: הוא סיכם את 
"רומנטיקה  כפרית  בפשטות  שראה 
באמת,  אותו  שהסעיר  מה  מטופשת". 
ממש  הסרט,  לאחר  כשנסעו  זה 
זיהה  הוא  הקולנוע,  שליד  בצומת 
של  ואגן  הפולקס  את  החושך,  למרות 
י' חולף לו באיטיות מול פניהם כשהוא 
רואה בברור את הדפיקה המפורסמת 
בכנף ימין. בגלל החושך הוא לא זיהה 
את הנהג. תראי, אמרה ל- ר' החברה, 
מכוניות  הגברים.  זוכרים  שטויות  איזה 
מסרט  יותר  הרבה  אותם  מעניינות 

רומנטי נפלא.

שעת הצהריים מגיעה ועימה ה"שלפט 
מרחב  בכל  חובה  שהיא  שטונדה" 
שהמועצה  לדעת  זאת  כי  הערבה, 
מקומי  עזר  חוק  חוקקה  המקומית 
מיוחד )שאין כדוגמתו בעולם כולו(, כי 
שטונדה"  "שלפט  לארבע  שתיים  בין 
טרקטורים,  להניע  ואין  חובה  הוא 
סוג  לחולל רעש מכל  או  לכסח דשא 
שהוא וכן נפסקים ציוץ הציפורים, 
אוהבים.  בין  וריב  כלבים  נביחת 
עד כדי כך חשוב העניין כי נאסר 
לדפוק  למיניהם  הסוכנים  על 
בשעות  התושבים  דלתות  על 
אלה ואף נאסרת כל התקשרות 
טלפונית או אחרת. שקט מנומנם 
נח לו על כל חבל הארץ, אין בא 

ואין יוצא.

של  בספרה  פרק  עוד  קוראת  ר' 
אגתה כריסטי לפני הרדמה. בקטע 
זה מסבירה הבלשית, גב' מארפל למפקח 
תעלומה.  מפצחים  כיצד  המשטרה, 
אוספים עובדות, חוקרים חשודים, בודקים 
אליבי, מכניסים לתבשיל מניע וכשהכול 
מצביע על חשוד, כל שצריך לעשות הוא 
לפרוס לו מלכודת פתאים. ר' סוגרת את 
עיניים  עוצמת  האור,  את  מכבה  הספר, 

ומהרהרת לה בקטע שקראה.

מתמלא  לפעמים,  שקורה  כפי  ולפתע 
ראשה ברקים ורעמים ומרוב אושר היא 
שואגת כמו ארכימדס קשישה "אוריקה" 
בבהלה  קופץ  שישן,  בעלה  )מצאתי(. 
לו  ואומרת  אותו  מרגיעה  היא  אולם 
ממיטתה,  מזנקת  היא  לישון.  להמשיך 
דופקת  היא  י'.  אל  ורצה  מתלבשת 
בחוזקה וללא רחם על דלתו עד שהוא 
עומד טרוט עיניים לראות מי מעז להפר 

כך בבוטות חוק עזר מקומי מיוחד.
מספרת  היא  רבה  כי  בהתרגשותה 
בקצב ה"מאג" את פיצוחה של פרשת 
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הרכב הגנוב. כעסו של י' הופך אט אט 
בן  שהיה  הפועל  מוחלטת.  לתדהמה 
לארוחות.  תדיר  מוזמן  היה  אצלו,  בית 
בעיקר התקשר אליו הילד הצעיר אותו 
לשחק  הרבה  וכן  לשחות  לימד  הוא 
ר' לשבת,  ל-  הוא מציע  איתו כדורגל. 
הוא  ואחר כך  כוס תה  ולהכין  להירגע 

ממהר לחדרו של הפועל. 

הוא מספר לפועל שהוא ואשתו נוסעים 
לתל אביב ורוצים לראות סרט טוב, אולי 
יש לו המלצה? הפועל מספר לו בתום 
לב, כי ראה סרט טוב בקולנוע צפון רק 
לפני שבוע. לשאלתו באיזה שעה, הוא 

אומר בערב והפאזל הושלם.

את  טווים  ר'  ו-  והוא  הביתה  חוזר  י' 
תשלח  הביטוח  חברת  המלכודת. 
בבוקר  בעשר  שיחכה  לאילת  חוקר 
יום  שרצה  הפועל  הדלק.  בתחנת 
חופש  יקבל  באילת  לסידורים  חופש 
ביום שני ו- ר' בכבודה ובעצמה תיקח 
יחבוש  החוקר  לאילת.  טרמפ  אותו 
היא  רחב.  קש  כובע  ר'  ו-  אדום  כובע 
תוריד את הפועל לאחר הזיהוי ההדדי 
השאר  את  אחריו.  יעקוב  והחוקר 

תצטרך לעשות אלת המזל.

מגיע יום שני. ר' והפועל מגיעים לאילת 
קצת אחרי עשר והתוכנית עובדת כמו 
לפועל  נדבק  החוקר  שוויצרי.  שעון 
בעיר  שיטוטים  ולאחר  בטוח  ממרחק 
פעמיו  הפועל  שם  קטנות,  וקניות 
ניגש למגרש  נידחת. שם הוא  לשכונה 
מסוג  כחול,  רכב  אל  הגדול  החנייה 
פולקס ואגן עם דפיקה בפינה הימנית. 
בא  עד  ומחזיקו  עליו  קופץ  החוקר 
המשטרה. תדהמתו של הפועל כה רבה, 

עד כי הוא לא מגלה שום התנגדות.
עוד באותו יום חוזר הרכב הגנוב לכפרנו 
הקטן ועומד לו גאה ליד ביתו של י'. ר' 
לה  נדבק  ומאז  עולם  לתהילת  זוכה 

הכינוי גברת מארפל המדברית.



ביטחון

אזור  היה  השחרור  מלחמת  סיום  עם 
או  גדר  לכל ארכו, ללא  הערבה פרוץ 

גבול מסומן כלשהו.
שנסלל  ועד  השחרור  מלחמת  מתום 
גרופית  לצומת  רמון  ממצפה  הכביש 
בשנת 1956, כל התנועה לאילת עברה 
חוסוב  עין  עד  עקרבים  מעלה  דרך 

 ומשם בדרך הערבה דרומה.
הדרכים היו דרכי עפר מהודק, שנעשה 
גלי מגלגלי המכוניות, ונחרץ מדי חורף 
בוואדיות  שזרמו  השיטפונות  ממי 

הרבים שחצו את הדרך. 

בשנות החמישים היו מספר תקריות עם 
שלושה  נרצחו  הערבה.  באזור  הירדנים 
שומרים בקידוח שנעשה ליד עין עופרים, 
שבעקבותיו נערכה פעולת תגמול על ידי 
יחידה 101 בה פוצצה משטרת ע'רנדל. 
על  במארב  נהרגו  ואזרחית  חיילים   3

אוטובוס באזור באר מנוחה.
רצח  היה  ביותר  המפורסם  המקרה 
אביב  לתל  מאילת  האוטובוס  נוסעי 
שאירע במעלה עקרבים במארס 1954. 
בתקרית זו נהרגו 11 מנוסעי האוטובוס.

סדום   - דימונה  הכביש  סלילת  בעת 
נרצחו  בהם  אירועים  שני  אירעו 

עובדים ונוסעים.

לאילת  ואוטובוסים  משאיות  תנועת 
בליווי  נעשתה  הערבה  בדרך  וממנה 
 1959 ועד   1956 ובשיירות. משנת  צהלי 
כשהתנועה לאילת התנהלה דרך מצפה 
רמון, כמעט ולא היו תקריות עם הירדנים 
בגודל  כוח  שהחזיק  הצבא  בערבה. 
מחלקה עם שני קומנדקרים בעין חוסוב, 
שחצו  ירדנים  רועים  מכניסת  התעלם 
את  לאסוף  כדי  פעם  מדי  הגבול  את 
בערבה  חופשי  באופן  ששוטטו  גמליהם 
באין כל מכשול טבעי או גדר. הצבא גם 
כמעט ולא התעסק עם מבריחים שחצו 

את הנגב ממצרים לירדן.

עם הקמת היאחזות עין יהב בנובמבר 
במפת  נוסף  יתד  נתקע   1959
ממשימות  וחלק  בערבה  ההתיישבות 
הנח"לאים היו משימות בטחון.  משימות 
למבריחים  במארבים  הסתכמו  אלו 
ללא  ומרדפים  נקרות,   נחל  בעומק 
תכלית אחרי רועים ירדנים או בדואים 
עיקר  בשדות.  ציוד  לגנוב  שבאו 
בעצם  הייתה  הביטחונית  החשיבות 
הישיבה במקום וקיום נוכחות על דרך 
מאז  בשימוש  הייתה  שלא  הערבה 
שהתנועה לאילת עברה, כאמור לעיל, 

דרך מצפה רמון בשנת 1956.

בשנת 1962 מתחילים בסלילת כביש 
גרופית  מצומת  אורכו,  לכל  הערבה 
שנמשכה  סלילה  סדום,  לצומת  ועד 
כארבע שנים. התנועה מהצפון לאילת 
ובחזרה החלה לחזור בהדרגה לכביש 
בכביש  המכוניות  תנועת  הערבה. 

החדש חופשייה ללא ליווי צבאי. 

באוקטובר 1964, נשבר השקט ששרר 
אלו  שורות  כותב  שנים.  במשך  באזור 
בגפו,  במרזבה,  התמרים  למטע  ירד 
מחבלים  שני  כלשהי.  עבודה  לסיים 

הפתיעו אותו מן המארב ופצעוהו.
זו הייתה תקרית ראשונה לאחר שקט 

בן שנים שבישרה מצב בטחוני חדש. 

צבאית  זרוע  שהיה  פתח"  "אל  ארגון 
החל  פלסטין  לשחרור  הארגון  של 
פיגועים  ביצעו  ואנשיו  בהתארגנות 
הם  מים.  מתקני  כנגד  בעיקר  בארץ 
ופוצצו כמה פעמים  פעלו גם בערבה 
בבאר  וחיבלו  במרזבה  מים  צינורות 
 .1965 שנת  במהלך  בצופר  המים 
יריות על מכוניות בכביש הערבה  נורו 
מותרת  הייתה  בלילות  והתנועה 

לשיירות בלבד. 

בשנת 1967 נוצרת מתיחות בין ישראל 

ששת  למלחמת  שהביאה  ומצרים 
הימים. התחושה הייתה שמצרים הולכת 
אמרו  הפרשנים  ישראל.  את  לתקוף 
הנגב"  את  "לחתוך  הולכים  שהמצרים 
ולהתחבר לירדן.  המשמעות לגבינו היא 
הסערה.  בעין  להיות  עומדת  יהב  שעין 

חלק מהחברים גויסו למילואים.

קיבלנו  המצרי,  האויב  בלימת  לצורך 
סטודנטים   6 של  תגבורת  מצה"ל 
העתודה  במסגרת  ששירתו  לרפואה 

מגוף שפוצץ במרזבה ע"י מחבלים
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את  וניסינו  מטווח  ערכנו  האקדמאית. 
בנשקיה,  שהיו  ה"כבדים"  הנשק  כלי 
בזוקות, מרגמות ומקלעים רוב הכלים 
 JCB מחפר  "החרמנו"  תקינים.  היו  לא 
עמדות  וחפרנו  בסביבה   שהושאר 

ותעלות מסביב לישוב הישן.

כ-10 ילדים כבר התרוצצו במקום והיה 
צורך למצוא להם מקלט כאשר הגיסות 
הגברים  ואנו,  אלינו,  יגיעו  המצריים 
נבלום אותם. לצורך כך הובאו מביח"ר 
ענק  צינורות  שני  באשקלון  גד"  "יובל 
שנקברו  הארצי,  המוביל  עבור  שיוצרו 

באדמה והיו למקלט. 

מלחמת ששת הימים פרצה ולפליאתנו 
נשארה  המלחמה  לסיום  עד  הרבה, 
השקטים  המקומות  אחד  הערבה 
ברדיו  הייתה  המלחמה  לגבינו  בארץ. 
יהב  עין  של  הצבאית  עוצמתה  בלבד, 

לא באה לידי ביטוי...

לאחר מספר חודשים של שקט בטחוני 
ארגוני  ממשיכים  המלחמה,  בעקבות 
המחבלים לשלוח חוליות טרור לישראל 
בין  הגבול  השכנות.  המדינות  מתחומי 
ירדן וישראל הוא הארוך ביותר והפרוץ 
חולשה  מגלה  חוסיין  המלך  ביותר. 
כאוות  בירדן  עושים  והפלסטינאים 

נפשם. גבול הערבה הופך לבעייתי.

צוקים(  )ממול  הישנה  בצופר  השטחים 
עובדו על ידי עין יהב במשך מספר שנים. 
לאחר המעבר לישוב הקבע באוקטובר 

1967 נשאר השטח בעיבוד משותף.

באחד הימים בינואר 1968 בעת שעבדו 
וישרוליק  שפירא  )משה(  טוקי  בצופר 
חיילים  שני  אבטחת  תחת  לבנת, 
לעברם  נפתחה  חצבה,  עין  ממשמר 
אש אוטומטית. חייל אחד נהרג במקום 
ישרוליק  ברגליו.  מצרור  נפצע  וטוקי 

הוציא  נשק,  בו  שהיה  הרכב  לעבר  רץ 
המחבלים.  לעבר  וירה   M-16 רובה 
ברובהו  ופגעו  לעברו  אש  המטירו  אלו 
ישרוליק  פעולה.  מכלל  אותו  והוציאו 
והצליח  ברכב  שהיה  נוסף  עוזי  הוציא 
הנפגעים  את  העמיס  הוא  להבריחם. 
כאמור,  החולים.  לבית  ודהר  הרכב  על 
חייל נהרג וטוקי שנפצע, נזקק לאשפוז 
ממושך ונשאר נכה. אומץ לבו ותושייתו 
של ישרוליק מנעו תוצאות גרועות הרבה 
יותר. המחבלים התחילו להניח מוקשים 
במקומות שונים בערבה. מספר חודשים 
לאחר התקרית בצופר מתפוצץ מוקש 
מתחת למפלסת שהייתה בשרות צה"ל 
בשטח  שלו,  נדב  יהב,  עין  חבר  ובליווי 

המרזבה. נדב נפצע.

נעשית  העיבוד  בשטחי  התנועה 
לפני  לשטחים  לצאת  ואסור  מסוכנת 
כל  את  בודק  גשש  עם  צבאי  שרכב 
הדרכים )טרם היו כבישי בטחון בשדות(. 
ואי  לפעמים  מתאחר  הצבאי  הסיור 
בוקר  ושעות  לעבודה  לצאת  אפשר 
לצאת  אסור  לאיבוד.  הולכות  יקרות 
מים  לפתוח  החשכה  בשעות  לשדות 
הצבא  האוטומציה(.  המצאת  )לפני 
עין  הישן של  לידיו את המחנה  מקבל 

יהב ומתגבר כוחותיו.

יש  ויותר.  יותר  מעיזים  המחבלים 
הישובים.  על  מרגמות  של  הפגזות 
אבל  הפגזות  ספגנו  פעמים  מספר 
למרבית המזל זה נגמר בנזקים קלים 
נהרגה  המקרים  באחד  לרכוש.  בלבד 
חיילת בהיאחזות צופר, זמן קצר לאחר 
הקמתה, מפגז מרגמה שנפל על אוהל 
)1968(. יש מארבי ירי על כביש הערבה 
והרבה מיקושים על צירי הצבא. מספר 
כל  אלו.  במיקושים  נהרגו  חיילים 
המלח  מים  שהייתה  חבלנית  פעילות 
בכל  אזעקה  אחריה  גררה  ודרומה 
הישובים, כיבוי מערכת החשמל וירידה 

של הנשים והילדים למקלטים. החברים 
התאספו בעמדות מסביב לגדרות. 

באחד המקרים החלה הפגזת מרגמות 
בעת הקרנת סרט על גג הצרכנייה בעין 
היציאה  מדרגות  פאניקה,  נוצרה  יהב. 
נסתמו בחסות החשכה, וחברים קפצו 
בבהלה מגג הצרכנייה. בנס לא נפגע 
איש מההפגזה או מהקפיצה בחשיכה. 

 1968 באוגוסט  ארעה  חמורה  תקרית 
חולית  לכת.   מרחיקות  שתוצאותיה 
בזוקה  פצצות   3 הניחה  מחבלים 
 300 במרחק  שעון  ידי  על  המופעלות 
נורו לאחר  מ' מגדר המושב. הפצצות 
שהמחבלים הסתלקו מרחק ניכר.  אחת 
הפצצות פגעה בבנין המרפאה וגרמה 
לנזק רב, בדרך נסיגתם גם הניחו מוקש 
ופורק. בנס  במטע התמרים שהתגלה 
לא היו נפגעים. ההעזה של המחבלים 
עם  במהירות.  להגיב  לצה"ל  גרמה 
אחרי  למרדף  מסוקים  שני  יצאו  שחר 
בגבול.  להתחשב  מבלי  המחבלים 
את  לאתר  והצליחו  לירדן  חדרו  הם 
פידאן,  אל  עין  ליד  המחבלים במערה 
למרגלות הרי אדום, כ-10 ק"מ בעומק 
ירדן. בקרב שנערך עמם נהרגו חמישה 
החמורה  התקרית  נתפס.  ושישי  מהם 
מיד לאחר  בחיסול החוליה  וההצלחה 
הביאה  ירדן  בשטח  ועוד  שפעלה 
באותו יום לאזור את שר הביטחון דאז 
משה דיין והאלופים עזר וייצמן ושייקה 
בן  שי  העלה  איתם  בפגישה  גביש. 
אליהו בקשה לעבוד השטחים שמעבר 
ח'ופירה  ג'בל  למרגלות  ערבה,  לנחל 

ונענה בחיוב.

'אור  צה"ל  קיבל  זו  תקרית  בעקבות 
מעבר  המחבלים  כנגד  לפעול  ירוק' 
השוטפת.  מהפעילות  כחלק  לגבול 
ידי  על  יזומים  רבים  מרדפים  נערכו 
כנגד  ובמסוקים  ברכב  בירדן,  צה"ל 
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המחבלים ובסיסיהם. המחבלים נכנסו 
למגננה. מספר הפיגועים פחת.

במקביל, הוכשר השטח למרגלות ג'בל 
ח'ופירה והתחלנו לעבדו. בעקבות זאת 
בעיבוד  השבעים  שנות  במהלך  הוחל 
שטחים מצדו המזרחי של נחל ערבה 
גם בישובים אחרים דבר שהוסיף שטחי 

עיבוד רבים ואפשר הגדלת הישובים.

הצבא החליט להקים גדר כפולה לאורך 
הגבול ולמקש אותה. בין שתי הגדרות 
שנמתחו הוטמנו עשרות אלפי מוקשי 
)"קרמבו"(.  מפלסטיק  עשויים  רגל 
בלילות  שנעו  המחבלים  אך  מפליא, 
שנפגעו  מבלי  ולחזור  לעבור  הצליחו 
ישראלים  חיילים  ורק  ממוקשים  
מהם.  נפגעו  הגדר  בתחזוקת  שעסקו 
את  בחשבון  לקח  לא  איש  בנוסף, 
השיטפונות בערבה בזמן תכנון שדות 
אלו  משיטפונות  כתוצאה  המוקשים. 

ערבה  לנחל  רבים  מוקשים  נסחפו 
חשוד  ערבה  נחל  שלידו.  ולשטחים 
וכן  רבים  קילומטרים  לאורך  במיקוש 
סכנת  לאורכו.  שנבנו  המים  מאגרי 
כמעט  כבר  נמשכת  בנחל  המוקשים 
רבות  שנים  עוד  ותמשך  שנה   40
משום ששיני הזמן כמעט ואינן פוגעות 

במוקשי פלסטיק אלו.

חוסיין  המלך  הבין   1970 בספטמבר 
שהוא חייב לנקוט יוזמה כנגד המחבלים 
משטרו.  את  וסיכנו  בירדן  שהתבססו 
הפליטים  למחנות  נכנס  ירדן  צבא 
)בין  פלשתינאים  אלפי   הרג  בירדן, 
שונות(  הערכות  לפי  ל-10000   7000
ללבנון.  המחבלים  יתרת  את  וגרש 
הפלשתינאים  ידי  על  נקרא  זה  חודש 
"ספטמבר השחור". פעילות המחבלים 
לא  כי  אם  בהרבה  פחתה  בערבה 

הופסקה לחלוטין.

שלוש  של  מטח  נורה  הערבים  באחד 
קטיושות לתוך עין יהב. שוב שיחק המזל, 
מסוים  בשלב  ונזקים.  נפגעים  היו  לא 
בין  המרחק  את  להגדיל  צה"ל  מחליט 
ובכך להגדיל את  והמחבלים  הישובים 
זמן ההתראה במקרה של חדירה ומקים 
גדר בעומק שטח ירדן במרחק של 3-5 
ק"מ מזרחית מהגבול הבין לאומי שהוא 
"דה  לגבול  הופכת  זו  גדר  ערבה.  נחל 

פקטו" בין ישראל וירדן.

הקמת הגדר סיפחה לישראל שטח גדול 
תהום  מי  למציאת  אפשרויות  בו  שהיו 
הגשמים  ממי  שמקורם  גדולה  בכמות 
שיורדים בהרי אדום. ואכן נקדחו באזור 
המסופח קידוחי מים שהצליחו וסיפקו 
שעמדה  המים  מכמות   נכבד  חלק 

לרשות החקלאים בערבה.

לאחר הקמת הגדר בעומק שטח ירדן 
הגבול  לאורך  תקריות  היו  ולא  כמעט 
)להוציא תקרית שארעה במארס 1989 
דרומית מזרחית לחצבה בה נהרג חייל 
מצידו  הירדני  הצבא  גם  מילואים(. 
הכריז על הערבה הירדנית כאזור סגור 
וסיוריו הצליחו למנוע חדירת מחבלים 

מירדן מספר פעמים.

ירדן  עם  השלום  הסכם  חתימת  עם 
מהאזור  ישראל  נסוגה   1994 בשנת 
הסכים  ירדן  מלך  וחוסיין  המסופח 
להשאיר את שטחי העיבוד שמזרחית 
בריבונות  לצופר,  פרט  ערבה,  לנחל 
ישראלית, כמו כן אפשר המלך לישראל 
להמשיך ולתפעל את הבארות שנקדחו 
נוספים.  קידוחים  לקדוח  ואף  בירדן 
ירדן,  עם  השלום  הסכם  חתימת  מאז 
והכביש  שקט,  הערבה  לאורך  הגבול 
שנסלל לאורך הגבול והמקשר בין עין 
יהב לחצבה ומשם למושב עידן נקרא 

"דרך השלום".
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אסתט מדור מאת נעמה דובר

נעמה דובר שמחי תושבת עין יהב 
מעצבת פנים

 ydover@arava.co.il :לטיפים

יופי או אופי? 

הפילוסופיה  של  ענף  היא  אסתטיקה 
ניתן  האם  בשאלה  היתר,  בין  העוסק, 
ליפה?  דבר  שהופך  מה  את  לאפיין 
פשוט,  לכאורה  הוא  "אסתטי"  המונח 
אך הוא טומן בחובו "פחים" לא מעטים, 
נפרצו  שבו  העכשווי,  בעידן  במיוחד 
מספר גבולות. לאחר עלייתו של הפרט 

לכותרות, היופי נתפש כחוויה אישית.

האם יופי או אופי?
ממצב  מושפעת  אסתטיקה  האם 
היא  האם  נפשי?  פיזי  חברתי  כלכלי 
לאום  דת  מין  הגזע,  גבולות  את  חוצה 

תרבות עדה שפה או שאינה צריכה? 
השאלה העיקרית היא האם יש בנו את 

ההכלה ליופיו ו/או אופיו של האחר?

בסגנונות  פוגשים  אנו  פעם  מדי 
מאפיין  חלקם  שאת  שונים  דיאלוגים 
תוך  חזק  להיות  הרצון  השאר  בין 
שימוש חסר חן בשפה עברית קלוקלת 
שלילי  מסר  בעלי  כתרים  המכתירה 
חזקים בקלקלתם. האם לכך התכוונו 

כשאמרו עברית שפה יפה?
חברה  היא  הישראלית  החברה 
בתוכה  המכילה  רב-תרבותית, 
זהויות  תרבויות,  של  רחב  מגוון 
זו  וסגנונות חיים שונים. חברה 
סבלנות  בחוסר  רוויה  לצערי 

כלפי השונה והאחר. 

על  משפיעה  זו  מציאות 
התחושות  החשיבה, 
האישי  והתפקוד 
שלנו  והמקצועי 
האישיים  בחיים 
ם  י י ת ר ב ח ה ו

שלנו.

המסר, במציאות כזו הוא: "מה שאנחנו 
בוודאי המציאות  הוא  ושומעים,  רואים 
ליצור  מסוגלים  אנו  האם  המוחלטת". 
את  ולהכיל  להכיר  המסוגלת  חברה 

השונה והאחר? 

את  להתחיל  עלינו  זאת,  לעשות  כדי 
בגיל  הילדים  עם  החינוכי  התהליך 
ה"זרים"  אלו  אל  אותם  ולחשוף  הרך 
הכלים  עם  אלא,  פחד,  ללא  בתוכנו, 
שנפגוש  אלה  לאותם  המתאימים 
יכללו  לא  אשר  כלים  חיינו,  במהלך 

ביקורתיות ושיפוט מוקדם.

אנחנו נולדים ללא סטריאוטיפים ללא 
דעות קדומות ללא כותרים לסביבתנו!
אנחנו  האם  לשאול:  עלינו  כבוגרים, 
רוצים להיחשף לדיאלוגים בעלי  תכנים 
או,  מאליהם,  כמובנים  ולקבלם  כאלו 
יצירתם  האם אנחנו רוצים לעצור את 

והורשתם הלאה?

ורגישות  מודעות  ליצור  הוא  תפקידנו 
עבור הזהויות וסגנונות החיים השונים. 
ומקבלת,  פתוחה  חינוכית  סביבה 
תאפשר לבנות בסיס ראשוני לפיתוח 
בתחושת  המלווה  עצמית  זהות 
ותהווה  עצמית  ושלמות  עצמי  ביטחון 
על  ראשונית  חברתית  ללמידה  בסיס 
בחברה  המתקיימות  הרבות  השונויות 
כילדים/  להתקיים  הלגיטימציה  ועל 

אנשים שונים אך שווים.

המתרחשים  החיצונייים  התהליכים 
התהליכים  עם  שלובים,  בגופינו, 
בנשמתינו.   המתגלגלים  הפנימיים 
ייחודית  התוצאה,  היא  האסתטיקה 

במינה לכל אנוש.



היא  הבסיסית  הכוונה  הרוחני  בפן 
סקרן  האדם  אין  כאשר  לסקרנות. 
מחקרים  ומדוכא.  מצומצם  הופך  הוא 
חייו  חווה את  כי ככל שהאדם  מראים 
מצטמצם  סבלו  משמעות,  כבעלי 
רב  פנימי  אושר  לחוות  הוא  ויכול 
מרחיקות  הם  אלה  מסקנות  יותר. 
משמעות  חיינו.  על  בהשפעתם  לכת 
לחיים והתפתחות רוחנית אינן בהכרח 
משויכות לחוויות ולאמונות דתיות אלא 
מתייחסות לאופן בו אנו חווים את חוויות 
החיים בצורה רחבה ועמוקה. כזו אשר 

מגדילה את יכולתנו לגעת בחיים.

ניצול  פסיכיאטר  פראנקל,  ויקטור 
מחפש  "האדם  בספרו  שואה, 
מתאר  דביר(,  )הוצאת  משמעות" 
אשר  אנשים  כיצד  מצמררת  בצורה 
משמעות  על  ושמרו  השואה  את  חוו 
ותקווה שהטירוף האיום שחוו  לחייהם, 
שרדו   - הגיוניותו  חוסר  בשל   - יפסק 
במידה  להשתקם  הצליחו  ואף  יותר 

רבה יותר לאחר המלחמה. 

על  לשמור  כדי  כי  מספר  פראנקל 
שפיותו האישית בתנאים הקשים, היה 
ונותן  למרפאתו  מחוץ  לעתים  צועד 
"החוויות  על  דמיוני  לקהל  הרצאה 
כדי  ריכוז".  במחנות  הפסיכותרפיות 
שאיפה  שבין  שהמתיחות  להמחיש 

אדם מחפש משמעות 

בעבר הפסיכולוגיה נהגה לחשוב על האדם ככזה אשר כל חייו נמנע מכאב ומחפש אחר העונג. תפיסה זו התחלפה 
בעשורים האחרונים במחשבה אשר מבינה כי בתוך תוכו, קיימת אצל האדם, הכמיהה לצמיחה, התפתחות, וצורך פנימי 

לחפש אחר האמת ולגדול מבחינה רוחנית. כמיהתו וסקרנותו של האדם מרחיבה את נפשו ומאפשרת לו להכיר את 
החיים על גוניהם ומורכבויותיהם האינסופיים. האדם המורכב מגופו-נפשו-ורוחו יהיה לעולם בניסיון לאזן בין שלושת 

מרכיביו. אם אחד מהם יתקיים בחוסר איזון, דינו של האדם - אומללות. 

מה  כי  סיפר  חיובית,  הינה  להגשמה 
הריכוז  במחנה  בחיים  אותו  שהחזיק 
ועזר לו להתגבר אף על מחלת הטיפוס, 
ולפרסם כתב  היה הרצון העז לשחזר 
מבוא  והנפש:  'הרופא  ספרו  של  יד 
באושוויץ.  לאיבוד  שהלך  ללוגותרפיה' 
חופשיים  הם  האדם  בני  לטענתו, 
יכלו  שהנאצים  אף  ועל  בבסיסם, 
לשלוט  יכלו  לא  הם  בגופו  לשלוט 
יכלו  לא  שלה  החופש  שאת  בנפשו, 

לשלול ממנו.

חוסר  פראנקל ראה את התסכול של 
המשמעות כנאורוזה של העידן החדש 
שיצרו את תירבותו של האדם ושקיעת 
המשפטים  אחד  והדת.  המסורות 
היה  פראנקל  של  בהגותו  המרכזיים 
איזה  לו  שיש  "מי  ניטשה:  של  משפט 
למה שלמענו יחיה - יוכל לשאת כמעט 
כל איך". דוגמה לכך הוא נותן ממחנה 
התמותה  מאוד  גדלה  שם   הריכוז, 
הנוצרית,  השנה  לראש  המולד  חג  בין 
והסיבה לדעתו הייתה, שרוב האסירים 
הביתה  יחזרו  כי  בתקווה  השתעשעו 
תקפה  האכזבה  וכאשר  המולד,  בחג 
שלהם  החיסונית  המערכת  אותם, 
נחלשה, באופן שהמחלות תקפו אותם 
האיום  בשטח  ראו  שאז  מה  מוות.  עד 
בעשורים  נחקר  הריכוז  מחנה  של 
הפסיכו- מדע  שאת.  ביתר  האחרונים 
החוקר  מדע  הוא  נוירו-אימונולוגיה, 
ההכרה,  הרגש,  שבין  בקשר  והעוסק 
הגוף  מצב  ובין  הרוחנית  האמונה 
בכלל ומערכת החיסון בפרט. מדע זה 
הצליח להוכיח מדעית את הקשר שבין 
יעיל  תפקוד  ובין  נפשי  וחוזק  אמונה 

מערכת  מרכיבי  החיסון.  מערכת  של 
החיסון של אדם שטוף אמונה ותקווה, 
הסובל  לאדם  בהשוואה  יותר  גבוהים 

מדיכאון, חסר אמונה ותקווה.

להלן מספר מחקרים התומכים בגישה זו: 
במחקר שנמשך 18 שנה נמצא כי נשים 
אופטימיות  והיו  השד  מסרטן  שסבלו 
יותר מאלו  ובעלות תקווה, שרדו הרבה 

שהיו פסימיות ונטולות תקווה.

במחקר אחר שנערך בקרב סטודנטים 
ביכולתם  שהאמינו  אלו  כי,  התגלה 
במחלות  חלו  לא  בלימודים  להצליח 
בעוד  העליונות,  הנשימה  מערכת  של 

שאלו שלא האמינו בעצמם, כן חלו.
חדורי  אנשים  כי  הראו  אף  מחקרים 
בקביעות  המתפללים  אמונה 
לאלוהיהם, פחות סובלים משבץ, חרדה 
חדורי  שאינם  לאלו  בהשוואה  ודיכאון, 
כי  ישנם חוקרים אף שטוענים  אמונה. 
השפעה  יש  רוחנית  מעורבות  לחוסר 
לעישון  המקבילה  כזו   - התמותה  על 

חפיסת סיגריות יומית 40 שנה.
תכונות  הן  ואמונה  תקווה  אופטימיות, 
יכולות  כי  יודע  אדם  כל  אשר  נעלות 
ולפתיחת  רצונו  לשביעות  לתרום  הן 
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נקודת מבט מדור מאת רונן לוי

אנשים חדורי אמונה 
המתפללים בקביעות 

לאלוהיהם, פחות סובלים 
משבץ, חרדה ודיכאון, 
בהשוואה לאלו שאינם

אנשים אשר חוו את השואה 
ושמרו על משמעות לחייהם, 
ותקווה שהטירוף האיום שחוו 
יפסק - בשל חוסר הגיוניות- 

שרדו יותר ואף הצליחו 
להשתקם במידה רבה יותר 

לאחר המלחמה



הרגשות  רק  כי  נדמה  לעיתים  ליבו. 
את  מניעים  אשר  הם  הללו  החיוביים 
הבריאות והם היחידים אשר מקושרים 

עם משמעות לחיים והגשמה עצמית. 
הדבר המעניין הוא שלאו דווקא רגשות 
חיוביים הם אלה המקושרים למשמעות 
למצוא  מצליחים  אנו  כאשר   - לחיים 
הרגשות  של  גם  משמעותיהם  את 
ומקום  ביטוי  להם  ולתת  הקשים שלנו 
של  החוויה  בתוכנו  מתקיימת  בתוכנו, 

התרחבות והתמלאות.
לטיפול  המגיעים  רבים  מטופלים 
בפסיכותרפיה מתנגדים לחוות רגשות 
רגשות  כביכול,  שליליותם  בשל  רבים 
ריקנות  עלבון,  חרדה,  כעס,  עצב,  כמו 
ודחויים  כשליליים  נתפסים  ותבוסה, 

מצליחים  משהם  אך  מיאוס.  מחמת 
להבין את משמעותם של רגשות אלה 
ומקבלים אותם כחלק מחייהם, סבלם 

הפנימי קטן.
האומרת  משוואה  קיימת  בבודהיזם 
 + כאב  למעשה  הוא  הסבל  כי 
לוותר  מצליחים  אנו  כאשר  התנגדות, 
כמובן  נעלם.  הסבל  ההתנגדות  על 
שבמצבים קיצוניים ההתנגדות מצילה 
בפעולות  לנקוט  לנו  ועוזרת  חיים 
לתהום,  הידרדרות  מאיתנו  שמונעות 
יכולה  זו  משוואה  המקרים  ברוב  אך 

להקל רבות על הסבל האנושי.
לחתור  אדם,  כבני  שלנו,  היכולת 
לחוויה שלמה אשר תאפשר לנו לגעת 
האנושיים,  רגשות  של  הרחבה  בקשת 

משמעות  ברת  חוויה  לייצר  כדי  בה  יש 
קיומית. עכשיו נותר לשאול את עצמנו 
שאלת  לחיינו?  משמעות  מעניק  מה   -
המשמעות לא חייבת להישאל בהכרח 
בחיים  ייעודי   - בכללותם  החיים  מול 
תחילה  יכולה  אלא,  עצמית,  והגשמה 
להבחן בצורה של המשמעות כאן ועכשיו 
חשים  שאנו  למה  הקטנים,  לדברים 
ומרגישים ברגע זה, האם לחוויותינו כאן 
ועכשיו, ולעשייתנו השגרתית בחיים אנו 
מה  כן,  אם  משמעות?  להעניק  יכולים 

היא? ואם לא, מדוע?
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רונן לוי, תושב צוקים, פסיכותרפיסט 
גופני הוליסטי ונטורופת.           

 ronenl@arava.co.il :לתגובות

בשיתוף הרשות לפיתוח הנגב ו x-cool בית הספר 
לתיירות אתגרית, מכללת וינגייט

מטרת הקורס
להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן לענף הרכיבה 
באופני שטח. הקורס משלב תכנים מתחום תורת 

האימון והדרכת ספורט עם תכנים מתחום עולם 
התיירות וטיולי שטח. 

היקף הקורס
200 שעות + 20 שעות קורס עזרה ראשונה

מקום הלימודים
החלק המעשי יתקיים בשטח, תוך התנסות מעשית 

ויתמקד בדרום הארץ )דימונה או ב"ש(. 

עלות הקורס
3,750 ₪ לתלמיד. הרשות לפיתוח הנגב תממן חלק 

מהעלות לתלמידים מתאימים.

לפרטים בנוגע להרשמה ניתן לפנות
למחלקת תיירות 08-6592271

קורס מדריכים לרכיבה באופני שטח 
לפעילות עממית, אתגרית ותיירותית
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מה יש לאכול?

הזה?  בנושא  מתעסק  לא  מאיתנו  מי 
האם  אוכל?  אני  כמה  אוכל?  אני  מה 
ובריא?  טעים  מגוון,  מאוזן,  שלי  המזון 
ובכן, בכל הנוגע לסוסים, הדבר נראה 

קצת אחרת.

סוס בטבע אוכל בממוצע כ-18 שעות 
ביממה, שברובן הוא מלחך עשב )מזון 
להכיל  בנויה  הסוס  של  קיבתו  גס(. 
כמות מזון קטנה יחסית, על מנת שלא 
לנו  )גם  מנוסה  בשעת  עליו  להכביד 

קשה לרוץ על בטן מלאה, לא?(. 

בעידן המודרני, כשסוסים חיים בעיקר 
וצריך לספק להם את המזון  באורוות, 
ופשוטה  בני האדם דרך קלה  - מצאו 
על  התזונה  צרכי  את  שתספק  יותר 
- כמות קטנה בעלת  ידי ריכוז האוכל 
נקרא  זה  מרוכז  מזון  רב.  תזונתי  ערך 

בפשטות "תערובת". 

כך ניתן לשלב לסוס בארוחות גם מזון גס 
וגם מזון מרוכז. הזכרנו שמערכת העיכול 
כמויות  עם  להתמודד  יודעת  הסוס  של 
קטנות לאורך זמן - ולכן אסור לתת לסוס 
מרוכז  מזון  של  גדולות  כמויות  לאכול 
)תערובת( בבת אחת הדבר עלול לגרום 
מקוליק  החל   - טוב  לא  להרגיש  לסוס 

)כאב בטן( ועד מחלות בפרסות.

להקפיד  חשוב  בעצם  מה  על  אז 
בהאכלה?

שעות האכלה קבועות.
כמויות זהות של מזון בכל יום.

חלוקת הכמות היומית לשתי ארוחות 
ביום )לפחות(.

עליה הדרגתית במזון, בעיקר במזון 
מרוכז או בזמן שינוי סוג המזון.

ולגבי המינון -
באופן  לענות  ניתן  שלא  כמו  בדיוק 
גורף וכללי עלינו האנשים - כמה צריך 

לאכול, כך גם אצל סוסים. כמות המזון 
של הסוס משתנה ומושפעת ממין, גזע 
הגופנית  הפעילות  מגילו,  הסוס,  וגודל 

שהוא עורך ועוד.

ומה עם פינוקים?
בדיוק כמו לבני האדם ממתקים הם לא 
משהו הכרחי... )אבל נחמד לנשנש מידי 
פעם(. אז אם כבר החלטתם לצ'פר את 
וחרובים  גזר  עץ,  תפוחי  שלכם;  הסוס 
הפינוק  הם  קטנה  ובכמות  פעם  מידי 
רצוי  ובריאים.   טעימים   - המומלץ 
להימנע מאבטיחים, מלונים, פלפלים וכו' 
בטן  כאב  שלכם  לסוס  לגרום  העלולים 
מקצוע  בעלי  עם  התייעצו  ושלשולים. 
רלוונטיים על הכמויות הנחוצות לסוסכם 

- כדי להתאים לו את הטוב ביותר.

מהאורווה באהבה מדור מאת עידו כהן וגלי אסא

עידו כהן מחוות “סוסים במדבר”, צופר  
גלי אסא ממרכז רכיבה עין יהב.

הרכיבה  בתחום  עוסקות  החוות  שתי 
הטיפולית ומקדמות את התחום בערבה.
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איזה שנה עברה עלינו! 
השנה התחילה כמו תמיד, לאט ורגוע. אחרי החגים התחיל להיות שמח - ילדי 
הערבה החליטו )כראוי....( להפוך לרוכבי סוסים, וכהרף עין החלו שיעורי רכיבה 

בכל ימות השבוע. גלי אסא מסכמת שנת פעילות בחווה

השנה שמנו דגש על השירות, מתן 
מענה אופטימאלי לכל בקשה 

של ההורים והרוכבים, ניסינו לתת 
לרוכבים את ההרגשה שהם חלק 

מאיתנו, שהם מתקבלים בחום ואהבה 
למשפחת הסוסים בעין יהב!

יש רוכבים, שהסוסים והחווה הפכו 
לבית שני עבורם! הם מגיעים לחווה, 
עוזרים בשיעורים, מטפלים בסוסים, 

מאכילים אותם, מנקים את החווה 
והציוד ועוד... כל רוכב מוזמן להצטרף 

לצוות האורווה!
הרכיבה והטיפול הופכים קלים 

ובטיחותיים יותר כאשר גובה הסוס 
מותאם לגובה הרוכב. באירופה, ילדים 
רוכבים אך ורק על גבי פונים בגבהים 

תואמים. הפונים יכולים לבצע את 
כל תרגילי הרכיבה שנדרשים מסוס 

גדול, אפילו לקפוץ מכשולים גבוהים! 
אין חוויה מדהימה יותר מלסיים 

מסלול מכשולים מאתגר עם הסוס! 
האדרנלין זורם, האנרגיה גבוהה, הסוס 

והרוכב ביחד ממוקדים על המטרה!
רוכבי החווה הפגינו רמת רכיבה 
מרשימה בתחרויות שהתקיימו. 

בתחרות הפנימית בחווה השתתפו 
כ-60 רוכבים! בנוסף, השתתפנו 

בתחרויות ליגת דרום בהן הרוכבים 
הגיעו לתוצאות יפות מאד ולראשונה 

יצאנו לתחרות קפיצות ארצית. 

ומה בעתיד?
סדנאות שטח!!

רכיבה אתגרית בשטח, למידה על 
הסוס בטבע, שדאות, משימות נוסח 

הישרדות, בניית טבון מחומרי גלם 
ועוד... 

טיולי שטח לאורחים ותיירים
טיולי רכיבה בשטח, פעילויות לכל 
המשפחה, כולל רכיבה על פונים 

לילדים הקטנים!
קורסים מקצועיים

לשיפור רמת הרכיבה ולגיבוש 
הרוכבים והצוות. בדגש על התנהגות 
חברתית, האהבה לסוסים ומקצועיות 

סביב נושא הרכיבה.
מחנה קיץ

לאור ההצלחה, נקיים שוב מחנה של 
5 ימים עם לינה בחווה.  

גלי, המדריכים והצוות

בימים אלה נפתח לציבור 
המטיילים בערבה

חניון חדש בסמוך לדרך 
השלום, ליד מושב עין יהב

למטיילים ברכב וברגל, ולרוכבים על אופניים 
ה"זיל"  על  מופלא  וסיפור  שיטה  עץ  של  צל 
הקמתו.  וסיבת  החניון  לב  שהוא  הסובייטי 
האתר פותח ביוזמת קהילת הערבה התיכונה.

להנאתכם.

חניון ה"זיל"
ליחצ'ובה".  אימיני  "זאבוד  של  קיצור  "זיל", 
של  הראשון  מנהלו  ליחצ'וב,  שם  על  מפעל 
מפעל רכב ה"זיל" הסובייטי. בתחילה נקרא 
"זיס" על שם סטאלין  אך שונה ל"זיל", כדי 

להימנע מפולחן אישיות לרודן.
עבור  מפוארות  למכוניות  מפעל  זה  היה 
בכירי הממשל ולרכבי שטח חזקים לשימוש 

הצבא האדום ולשימוש אזרחי.
זה שירתו את צבאות  רכב מסוג  כלי  מאות 
צה"ל  ידי  על  שלל  ונלקחו  וסוריה  מצרים 
יום  ובמלחמת  הימים  ששת  במלחמת 
הונחו  תפקידם,  את  כשסיימו  הכיפורים. 
הרכבים בשטחי האש בערבה כמטרות אימון 

עבור מטוסי חיל האויר.

לנחל  בנסיעה  הגיע  בחניון  הנמצא  ה"זיל" 
ערבה. עדות לתקופה שבה מצאו הרפתקנים, 
בעלי חוש טכני מפותח, אתגר לא רק בטיולי 

מדבר אלא גם בנסיעה בשלדות מעין אלו. 
הגיע  התשעים  שנות  בתחילת  כי  מספרים 
עמד  שנים  לאזור,  מהשטח  בנסיעה  ה"זיל" 
בשיממונו עד שהוחלט למצוא לו כאן מקום 
של כבוד, בסיוע יחידת הניוד הצבאית 5515.

טלילה ליבשיץ
מחלקת קהילה ויער
מרחב דרום - קק"ל
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