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ו ב  נ ל ו כ  , ה ד ו נ ו  א ו
משתמשים במשפטים 
כמו – 'כשנגיע לגשר 
נעשה  שלא  'מה  אותו',  נעבור 
היום, נעשה מחר או מחרתיים'. 
החל מאמצע אוגוסט קיימת מין 
האטה כזו ואנחנו מתחילים לצקצק 
בלשוננו את מילות הקסם "אחרי 
החגים", טרם קבלת החלטה בנוגע 
כמעט לכל דבר, הן במישור הארגוני 

והן במישור האישי. 

"חבל להתחיל עכשיו, בואו נחכה 
לאחרי החגים", "אין טעם להתחיל 
נתניע אחרי  ולהפסיק באמצע, 

החגים". 

ה"חגים" מטעינים אותנו באנרגיה 
מחזקת. הנפילה של "אחרי החגים" 
בהחלט מעוררת חששות. כשאנחנו 
ל"אחרי  מטלות  ביצוע  דוחים 
עומדים פתאום  החגים", אנחנו 
מול צורך לממש משימות רבות 
שהבטחנו לעצמנו ולסובבים אותנו, 

בקשת רחבה של תחומים. כשהכול 
מגיע בבת אחת, המטלות עלולות 
להפיל אותנו, ובצדק. בנוסף לכך 
- פתאום נגמרה האווירה השמחה 
והחיובית כל כך שנשאה אותנו על 
כנפיה בחודש האחרון. חשבון הנפש 
של ראש השנה, הרהורי הלב של 
יום הכיפורים, השמחה הגדולה של 
סוכות, הריקודים המרוממים של 
שמחת תורה וההרגשה החגיגית 
של 'בראשית' - כל אלו מתבקשים 
לפנות את מקומם למשהו מעשי, 
פרקטי, תובעני ומחייב. תוסיפו לזה 
את הסתיו והחורף שבפתח, הגוון 
האפור והקר ותקבלו עננה עגמומית 
משהו. תחושה זו יכולה להשבית 

אותנו כבר על ההתחלה.

וארגונים שונאים לקבל  אנשים 
החלטות ואם יש אפשרות לדחות 
החלטות, השמחה גדולה. אנחנו 
נשענים בחדווה רבה על  תקופת 
סוף הקיץ ותקופת החופשות כדי 

לקבל "דחיינות חוקית" לקבלת 
קשות.  אך  נחוצות,  החלטות 
הדיאטה, השיפוץ בבית, הרישום 
כושר, השיחה עם מנהל  לחדר 
הבנק, שיחת השימוע לעובד, את 
הכול אנחנו דוחים ל"אחרי החגים". 

כעת, התירוצים נגמרו.

תרבות ה"מחר כך"

מומחים מסבירים כי כאשר ניצבת 
לפנינו מטלה, אך איננו מוצאים 
בקרבנו די מוטיבציה ורצון לביצועה, 
אנו נוטים לדחותה בתירוצים שונים 
לזמן אחר. איננו רואים בדחייה זו 
פתרון, וברור לכול כי היא אינה אלא 
טמינת הראש בחול. המטלות לא 
יתבצעו מאליהן, וגם לא ייעלמו. 
ישתנו  שבעתיד  דווקא,  סביר 
הנסיבות וביצוע המטלות יהיה נוח 
פחות. אנו יודעים כל זאת מראש 
מחיר  את  לשלם  מוכנים  ואף 
הדחייה, ובלבד שלא להתמודד 

עם המטלות כעת. 
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דבר העורכת מאת אוסי ניר

"אחרי החגים" זה ביטוי או תירוץ ?

הטיולים...  ואף  הריקודים  ההקפות,  החופשים,  האירוחים,  הביקורים,  המתנות,  האוכל,  כמויות  אחרי 
מגיעה  אותה תקופה מסתורית שאינה מוזכרת במפורש בלוח השנה, אבל כולם מפנים אתכם אליה. 
כאן". "הנני  ומצהיר  בשער  עומד  והדחיות,  ההבטחות  לשלל  הפירעון  זמן  החגים",  "אחרי  את  קבלו 
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ורד עצמון משולם, פסיכולוגית 
במרפאה לפסיכולוגיה רפואית, 
המרכז הרפואי ת"א מסבירה כי "על 
פני השטח, אנשים מוצאים תירוצים 
מטלות.  לדחיית  ומגוונים  רבים 
תירוצים הקשורים באורח החיים 
האינטנסיביים של ימינו. אנחנו לא 
מספיקים לשלם את החשבונות 
לסיים  או  לרופא  ללכת  בזמן, 

את עבודות הבית, אך מאחורי 
מסתתרים  הללו  הסיבות 

ם  י מ ר ו ג ם  י ת י ע ל
פסיכולוגיים מורכבים 

מחקרים  יותר". 
ה  גי לו כו בפסי

ם  י ר י ד ג מ
תופעת  את 
ת  ו נ י י ח ד ה
ל  ש כ כ
ת  ו ס י ו ב
י  מ צ ע
ובתפקודים 
הקשורים 
ל  ו ה י נ ב

לקוי  עצמי 
היעדר  כגון: 

תכנון, הערכת-
זמן לא מציאותית, 

התנהלות שלא על-
פי סדר עדיפויות וכד'. 

ככלל, נמצא כי דחיינות 
הינה מכניזם, לאו דווקא יעיל, 

חרדה  עם  להתמודדות  הקשור 
סביב התחלה או סיום של מטלות 

או תהליך של קבלת החלטות.

המטלות  סוגי  את  לחלק  "ניתן 
לשניים: מטלות גדולות כגון כתיבת 
עבודות אקדמיות או מטלות של 
העבודה, כתיבת מסמכים, תיקון 

תקלות, בדיקות רפואיות ואפילו 
מטלות  לעומתן,  להריון.  כניסה 
פעוטות שכרוכות בדקות ספורות 
תשלום  כמו  התעסקות  של 
ניירת, תיקונים  חשבונות, סידור 
ואחזקת הבית, כביסה או גיהוץ 
לסבתא  הטלפון  הרמת  ואפילו 

מראש פינה", לדברי עצמון. 

מה לעשות ? - לעשות !

אז מה עושים ? זה הזמן לבחור 
במה נתמקד בשנה הקרובה, כעת 
הזמן לתת דגשים לנושאים שיהיו 
קרובים ללבנו בחודשים הבאים. 

אפשרויות  נפתחות  זו  בתקופה 
רבות ועלינו פשוט לבחור מתוכן את 
המשימות ואת האתגרים שאנחנו 
רוצים בשנה הקרובה. בחירה של 
שניים-שלושה נושאים עקרוניים, 
קרובים ללבנו, יכולה לא רק לתת 
לנו תחושה טובה, אלא גם לרומם 

אותנו למקום טוב יותר. 

וטיפ אחרון של הפסיכולוגית עצמון: 
"להיות יותר מודעים לנטייה 
זו, אם קיימת, להיעזר 
בכלים התנהגותיים 
כמו פתקיות על 
של  המקרר 
'מה נותר עוד 
להספיק...", 
ר  ז ע י ה ל
או  בחבר 
בן משפחה 
י  ו ל י מ ב
ת  ו ל ט מ ה
ו  ר ת ו נ ש
אולי  ובכך 
בצד  להניח 
ת  רגשו את 
ופשוט  האשם 

לעשות!".   

לסיים  אפשר  ואיך 
ללא השיר של נעמי שמר 

בביצועה של עפרה חזה:

 "אחרי החגים יתחדש הכל
 יתחדשו וישובו ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש
גם אתה, גם אתה תתחדש..."

קריאה מהנה,
אוסי ניר

אחרי החגים...



שנהיה לראש ולא לזנב
תושבים יקרים,

בתחילתה של שנה נוהגים אנו לברך 
שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  "תכלה 
לאחור,  הן  ולהסתכל  ובירכותיה"  
לסכם את השנה החולפת, והן קדימה, 

לצפות אל השנה הבאה

השנה שחלפה, הביאה עימה גזירות 
קשות למגזר החקלאי. נושא העובדים 
הזרים טרם בא על פתרונו, תעריפי 
המים מאמירים ומצאנו עצמנו פועלים 
ונאבקים בכמה חזיתות. למרות הכול 
אנו אופטימיים וחייבים להיות כך ומקווים 
כי השנה החדשה תביא עימה בשורות, 
פתרונות וצמיחה. אנו יכולים להיות גאים 
בחוסן ובנחישות בהם אנחנו עומדים על 
שלנו מול "הפקידות" והקיצוצים, תוך 

ניהול מקביל של חיי היום יום.

בצד הקשיים והאתגרים הרבים, זכינו 
השנה גם לרגעי נחת וקורת רוח. רגע 
כזה נרשם עם הזכייה בפרס ניהול תקין 
לשנת 2010 מטעם משרד הפנים. בנוסף, 
שטחים נוקו וינוקו השנה ממוקשים הודות 
לשיתוף פעולה מצוין עם יחידת ההנדסה 

בפיקוד דרום.

בערבה,  נקלט  חדש  משפחה  רופא 
ד"ר אודי הר שמש, בתום שנתיים של 
חיפוש אינטנסיבי. דרך צלחה וקליטה 

נעימה !

לצמיחה  היחידה  במועצה  הוקמה 

הלא- בקליטה  שתטפל  דמוגרפית 
חקלאית. וברמה הארצית, והחשוב מכול, 
זכינו כולנו לראות את גלעד שליט שב 

הביתה. 

תקציב   שנת  סוף  של  אלה  בימים 
מסיימים, מנהלי המועצה ואני, סבב של 
פגישות עבודה עם הנהלות הישובים 
והתושבים מתוך כוונה וצורך ללמוד 
על הבעיות, הצרכים והשאיפות של כל 
ישוב וישוב, בתקווה להוציא לפועל את 
כולם עד כמה שניתן, באמצעות תקציב 
המועצה ותקציבי המשרדים האחרים 

המיועדים.  

אני רוצה לאחל לכולנו כי השלום יפרוץ 
וישכון בגבולנו, שבנינו ובנותינו יחזרו 
כולם הביתה בריאים ושלמים. שתהליך 
ההחלמה הכלכלי, השיקום הלאומי 
והצמיחה יבשילו ויפרחו בארץ ובערבה. 
שהחקלאות לא תהייה עוד תחת סימן 
שאלה. שההתיישבות והחקלאות יחזרו 
להיות גאוות המדינה. שנהיה לראש ולא 

לזנב.

מה קורה בזירה החקלאית ?
מתווה  הקפאת  למען  נלחמים 
שרת  עם  נפגשים  ההפחתה, 
כדי לבטל את  החקלאות, מתכנסים 

מס המעסיקים

לאחרונה, ביחד עם נציגי התאחדות 
חקלאי ישראל בראשות אבו וילן נפגשנו 
עם מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי על 
מנת למצוא את הדרך להקפאת מתווה 
ההפחתה. בישיבה השתתפו גם מאיר 
צור, מזכ"ל תנועת המושבים וחיים חבלין, 
יו"ר הועדה החקלאית. הצגתי בפני יוסי 
ישי את עמדתנו הבלתי מתפשרת, דהיינו, 
הקפאת המצב עד לבחינה מסודרת 
של כל ההסכם שנחתם בחודש מאי 
וצריך  נכון, חתמנו על הסכם   .2009
לכבד אותו, אך יחד עם זאת, עברו מאז 
שנתיים וחצי וברור לכול )אני מקווה( 
שאין כל קשר לאבטלה ואין כל חיסכון 
נכון לפתוח את  כזה,  במיכון. במצב 

ההסכם שוב ולבדוק את הנושא בצורה 
מקצועית ורצינית המתייחסת לצרכי 
החקלאים. ישנן החלטות שצריך לשנות 
והמאבקים הציבוריים הגדולים שאירעו 
בחודשים האחרונים אכן הובילו לשינוי 
החלטות, גם אם נעשו לפני שנים. אני 
מצפה שאנשי משרד החקלאות, שאני 
בהחלט רואה בו בית של החקלאים, 
הערבה.  חקלאי  זכויות  על  ילחמו 
אנחנו מוטרדים מאוד מנושאים רבים 
הקשורים למדיניות המשרד ויעדיו ובהם 
נושאים כמו מדיניות עידוד היצוא, היעדר 
תקציבים לקליטת משפחות, הקטנת 
תקציבי החקלאות והסבתם לנושאי 
פיתוח הכפר ומדיניות המשרד בנושאי 

עובדי חקלאות תאילנדים. 

בתוך כך, ביקרה באזור שרת החקלאות 
ופיתוח הכפר, ח"כ אורית נוקד, ביום 
שלישי, 11/10/11. הביקור, ביחד עם 
יוסי  צוות המשרד, בראשות המנכ"ל 

דבר ראש המועצה
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ח"כ נוקד בג'בל חופרה



ישי, התמקד בניסיון להציג מגוון רחב 
של אתגרים להמשך פיתוח האזור. בין 
סיום שדרוג  היו  הפרויקטים שהוצגו 
עידן, פרויקט שהחל  תשתיות מושב 
הצגת  הסתיים,  וטרם   2006 בשנת 
פרויקטים חינוכיים כמו מכינת הערבה 
ורעיון מכינת בוגרים במושב עידן לעידוד 
צעירים אחרי צבא לעבודה בערבה. 
הוצגו גם נושאי מים והכשרות קרקע 
בדגש על פרויקטים להכשרות קרקע 
עד לגבול הבינלאומי ברצועה בין עין 
יהב וצופר ובאזור פארן. בנוסף, מציאת 
דרכים לחיזוק הישובים הקהילתיים ספיר 
וצוקים כתומכי חקלאות וכמובן נושא 
כוח אדם והקפאת מתווה ההפחתה של 

עובדים זרים. 

ביום ראשון, 23/10/11 התקיים כנס 
בנושא עובדים זרים לחקלאות במושב 
הכנס  מטרת  לכיש.  שבחבל  נהורה 
הייתה להעלות לסדר היום הציבורי 

הקיצוץ  הסכם  ביטול  את  והפוליטי 
במכסות וביטול מס מעסיקים. לכנס 
הגיעו כ- 400 חקלאים מכל הארץ אשר 
מתוכם 70 מהערבה התיכונה, מטעם 
בכנס  השתתפו  והממשלה  הכנסת 
שרת החקלאות, ח"כ אורית נוקד, שר 
התמ"ת, ח"כ שלום שמחון וח"כ יצחק 

ועקנין, ממפלגת ש"ס.

הנהלת משרד החקלאות אינה משוכנעת 
שביטול ההסכמים לקיצוץ המכסות או 
לחילופין, פתיחתם מחדש, הם הדבר 
הנכון לעת הזו. יחד עם זאת, הבטיח 
השר שמחון כי יפעל להשגת עסקת 
הקרוב.  לעשור  האוצר  עם  חבילה 
נושאי  את  תכלול  העסקה  לדבריו, 
ועובדים  המים, קרקעות תקן נחלות 
זרים. עד להשגת ההסכם, יפעל השר 
במכסות  הקיים  המצב  להקפאת 
החקלאית  הועדה  הזרים.  העובדים 
תלמד לעומק את הנושאים המדוברים 
וכבר בימים הקרובים תחליט על צעדי 
האזור בנושאים הבוערים שעל הפרק: 
קיצוץ המכסות, פגיעה צפויה בשותפויות 
ומס מעסיקים. לאחר מכן נקיים אצלנו 

ונגבש תוכנית פעולה. הערכת מצב 

פרס ניהול כספי למועצה
פרס ניהול כספי לשנת 2010 מטעם 

משרד הפנים, הוענק למועצה

קיבלנו, רועי פטריק ואני, את הפרס 
בטקס חגיגי שנערך בבנייני האומה 
בירושלים במעמד שר הפנים, אלי ישי, 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, מנכ"ל 
משרד הפנים, עמרם קלעג'י, חברי כנסת, 

נציגי השלטון המקומי ונוספים. 

הפרס ניתן למועצה על ניהול כספי תקין 
ללא גירעון בשנת 2010, לצד מערך 
מוניציפאלי תקין, על עמידה  ניהולי 
ביעדי יעילות וכן על ניהול ארגוני תקין 
שמשמעו, היעדר ליקויים בדו"ח מבקר 
משרד הפנים בנושאים המבוקרים על ידו. 

הרשויות  את  מעודד  הפנים  משרד 
להתנהל באחריות ובתבונה ואני גאה 
לעמוד בראש ארגון כזה. הזכייה מצביעה 
על ניהול איכותי ומהווה הוקרה לעבודה 
מסורה של כלל עובדי המועצה. אנחנו 
מנסים לשפר ולשדרג בכל תחומי החיים 
ולנגד עינינו שיפור מתמיד של איכות חיי 
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קיומה בכבוד, של הערבה התיכונה. 
היחידה  במועצה  הוקמה  לאחרונה 
לצמיחה דמוגרפית שתפקידה לטפל 
בקליטת משפחות בדגש על קליטה לא 
חקלאית, הרחבות קהילתיות במושבים, 
שלב ב' בצוקים ואף בספיר. המתעניינים 
שנרשמו ביריד יקבלו ליווי צמוד ויטופלו 

על ידי יחידה זו.

צדק היסטורי
מקלף  מרדכי  של  לזכרו  האנדרטה 
עבודות  במסגרת  שהועתקה  ז"ל, 
'קול  הקמת  לקראת  שבוצעו 
הטבעי,  למקומה  הוחזרה  אמריקה', 

בכניסה לכביש 227 

לפני ארבע שנים, עם כניסתי לתפקיד, 
באחד מסיורי השטח, נגלה לפני ממזרח 
לצומת עיר אובות, סלע גדול ועליו שלט 
לזכרו של מרדכי מקלף ז"ל. מקלף נולד 
בשנת 1920 למשפחה ממקימי המושבה 

התושבים. יחד עם זאת, אנו שומרים על 
תקציב מאוזן ומתנהלים בתבונה. 

כידוע, זכתה המועצה בעבר מספר שנים 
ברציפות בפרס ניהול תקין. בשל שינוי 
בקריטריונים, לא זכתה המועצה בפרס 
בשנים האחרונות. אנו מייחסים חשיבות 
רבה לקבלת הפרס ומבטיחים לשמור 

על מגמה זו גם בשנים הבאות. 

המועצה האזורית הופיעה 
ביריד ההתיישבות

בסוכות,  התקיים  התיישבות  יריד 
המשרד  בחסות  אביב  תל  בנמל 
כחודש  לפני  והגליל.  הנגב  לפיתוח 
שם  הנגב  תוצרת  יריד  התקיים  וחצי 
הרבות  ליזמויות  המבקרים  נחשפו 

שיש בנגב ובערבה

יריד לעידוד התיישבות בנגב ובגליל 
לפיתוח  המשרד  בחסות  התקיים 

זו  הנגב והגליל בחול המועד סוכות, 
הפעם השנייה ברציפות. זאת בעקבות 
הצלחת היריד בשנה שעברה. ביריד, 
שנערך על שטח של כ-11,000 מ"ר 
במגרש הכדורגל של מכבי בנמל תל 
אביב, השתתפו כמאה רשויות מקומיות, 
ביניהן הערבה התיכונה. המשתתפים 
ביריד קיבלו הסברים אישיים בנושאי 
התיישבות, תעסוקה והשכלה ובביתן 
הערבה מצאתי עצמי מסביר לאנשי 

המרכז והצפון על נפלאות האזור. 

היריד התקיים ביום שחרורו של גלעד 
נערכו  לכך  ובהתאם  מהשבי  שליט 
בהפקת היריד והוצבו מסכי ענק לצפייה 
בחדשות. לדברי המשרד לפיתוח הנגב 
והגליל השתתפו הפעם כ-  10,000 איש. 
בשנה שעברה, היריד הוכרז כהצלחה 
ומשפחות רבות כבר מצאו את ביתם 
המשימה  בעקבותיו.  ובגליל  בנגב 
להמשך  קריטית  היא  הדמוגרפית 

המשך
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המסכת "כרם היה לדודי", פרודיה על 
כרמי הסולטנינה שניטעו בפארן ובצופר 
ביוזמת הסוכנות. היוזמה, אמנם מבורכת,  
הזן לא התאים במיוחד... שנים רבות 
"כיכב" מושב פארן בעיקר בשל מזג 

האוויר והקרה בחורף.

השנים 1984-1988 זכורות לי כשנים 
קשות לחקלאים בפארן. נפילת הפלפל 
והמעבר לגידולי שוק מקומי כמו מלונים, 
ובצל, העמידו את  חצילים, עגבניות 
הישובים פארן וצופר בנחיתות בעיקר 
בשל החיסרון האקלימי והאביב המאוחר 

לעומת יתר ישובי הערבה.

שיתופי הפעולה בין הישובים צופר ופארן 
היו בתחומים רבים, בהתארגנות מול 
השוק המקומי, שיווק משותף, "פול בצל" 
בתנובה, הובלות משותפות, ריסוסי אוויר 
והגנה אווירית בהליקופטרים כנגד אירועי 
קרה. בשנים אלו, ביקרתי לא אחת במיזמי 
חקלאות המתקדמים ביותר בערבה, כמו 

מוצא. במאורעות תרפ"ט התנפלו תושבי 
על  קאלוניה,  הסמוך,  הערבי  הכפר 
בית משפחת מקלף ורצחו את רוב בני 
משפחתו. הוא ניצל כשהצליח לקפוץ 
מן הקומה השנייה. כילד שגדל במושבה 
מוצא, שנוסדה בשנת 1894, התעניינתי 
רבות בהיסטוריה, סיירתי במושבה ובית 
מקלף היה מוכר לי. מקלף, בין היחידים 
ששרדו, כיהן כרמטכ"ל השלישי בהיותו 
בן 32 בלבד )!( ובמשך יותר מעשור, גם 
מנכ"ל מפעלי ים המלח ומנכ"ל כי"ל 
)כימיקלים לישראל(. כביש 227 שנפרץ 
מכביש הערבה לכיוון המפעל בנחל 
צין נקרא על שמו. הסלע והשלט נותרו 
מיותמים כשני עשורים במקום נחבא, 
ממזרח לצומת שהועתקה, במסגרת 
עבודות שבוצעו לקראת הקמת קול 
חן,  אמריקה. לשמחתי, הפנייה לדני 
מנכ"ל כי"ל, הולידה עזרה ושיתוף פעולה, 
ואכן, הסלע והשלט הוחזרו למקומם 

תודה   .227 לכביש  בכניסה  הטבעי, 
לכל המסייעים. צדק היסטורי וסגירת 

מעגל. 

40 שנה במדבר
שנה.   30 מזמן  לא  חגגו  וצופר  עידן 
מושב פארן עלה על הקרקע בחודש 
נובמבר 1971 וציין לאחרונה 40 שנה 
בערבה,  שנותיי  בשלושים  במדבר. 
מושב  את  מקרוב  להכיר  לי  הזדמן 

פארן וזאת מארבע זוויות שונות

כמרכז  בהמשך  כחקלאי,  ראשית, 
וב-  1986-1989 בשנים   משק 
1992-1993, בעשור שבין 1994-2004 
כמנהל המו"פ ובארבע השנים האחרונות, 

כראש המועצה. 

כחקלאי צעיר זכיתי להשתתף באירוע 
חגיגות העשור לפארן, שהתקיים בשנת 
ההשקעה  במיוחד  לי  זכורה   .1981
הרבה באירוע, הכול מתוצרת בית וכן 

צילום: מיכל כהן
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משקי המודל לגידול מלונים במנהרות 
תוך שימוש במי פארן החמים, קידוח 

פארן 20, ועוד.. 

בשנים 1988 ו-1992, בעקבות אירועי 
קרה קשים, )הגידולים היו עדיין בשטח 

פתוח ונראו כמו שדה קרח( ליוויתי את 
שרי החקלאות באותו הזמן, לביקורים 
בישוב ובעקבות ההתרשמות הקשה של 
השר יעקב צור ב-1992, הוחלט על מתן 
מענק מלא לארבעה דונם חממה לכל 
משק, מהלך שמינף את המעבר מגידול 

בשטח פתוח למבנים מוגנים.

בשנת 1994, עת כיהנתי כמנהל המו"פ, 
נפל בחלקי להיות שותף לפתיחת השוק 
מהרשויות  האישור  וקבלת  לארה"ב 
לייצוא פלפל מאזור פארן  בארה"ב 

המשך

צילום: מיכל כהן
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במערכת החינוך, את הנוער האיכותי 
שלנו שמתנדב ואחוזי הגיוס והתנדבות 
שירות מרקיעי השחקים, את  לשנת 
המתנדבים בישובים בועדות, בהנהלות, 
את חברי ועד הפעולה למען שחרור 
ההתנהגות  את  ובכלל  שליט  גלעד 
האזורית בעיתות חירום כמו מלחמת 
לבנון השנייה ומבצע "עופרת יצוקה", אני 
גאה להיות הנחתום המעיד על עיסתו 
וסבור כי מועצה אזורית הערבה התיכונה 
היא מועמדת ראויה בהחלט לקבלת אות 

"קהילה מתנדבת".

קורס "הבן הממשיך, לאן?"
במהלך חודש אוקטובר התקיים באזור 
קורס  בעל ארבעה מפגשים, שעסק 
במשפחה  הממשיך  הבן  בסוגיית 
לה  שיש  בסוגייה  מדובר  במושב. 
ועל  המשק  קיום  על  רבות  השלכות 
דורי  הרב  המשפחתי  התא  יציבות 
רבים  במושבים  לו.  ומחוצה  במושב 
המשק  של  ההורשה  נושא  בארץ 
בתוך  הרגישים  הנושאים  בכל  נוגע 

המשפחה

בתנועת  נבנה  הברור,  הצורך  לאור 
המושבים מודל של קורס, להצפת הנושא 

ודרכי ההתמודדות איתו.

במסגרת עבודת המט"י )מרכז טיפוח 
יזמות(  בחברה לפיתוח והיחידה  לצמיחה 
הדמוגרפית במועצה, נוצר שיתוף פעולה 
עם תנועת המושבים שאפשר פתיחתו 

של קורס זה בערבה.

מעל 60 איש השתתפו בהרצאות אותן 
הנחו עמית יפרח מתנועת המושבים 
)שהיה מיוזמי התוכנית  ובוניה(, עו"ד 
)שמאית  בוגין  נחמה  שרגא,  גלעד 
ומשפטנית(, נורית הרשקוביץ מגשרת 

ממכון גבים.
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ידי  בלבד. הזדמנות פז שנוצלה על 
חקלאי פארן, בשנים הראשונות, בשוק 

ייחודי זה. 

ההתבססות בשני העשורים האחרונים, 
של רוב מגדלי פארן על גידול אחד, 
פלפל, הוא סיכון. אך, קשה להתווכח 
נוכח התוצאות המקצועיות, השיפור 
באיכות, ביבול והיציבות היחסית של 
השווקים. לצד הצלחה זו, השכיל מושב 
פארן, בשנים האחרונות, לקדם תנופת 

קליטה מרשימה.

עם ציון 40 שנים להקמת המושב, אני 
שגשוג,  המשך  ולכולנו,  לכם  מאחל 
הפעילות  בכל  מעורבות  שותפות, 
לקליטת  הדדית  וערבות  האזורית 
משפחות נוספות לנחלות החקלאיות 

וההרחבות הקהילתיות.

תחרות קהילה מתנדבת
חרתו  והאזור,  האזורית  המועצה 
נושא  את  שנים,  במשך  דגלם  על 
חיים.  כאורח  והנתינה  ההתנדבות 
לקבל  גם  הזדמנות  לנו  יש  עכשיו, 
המועצה  רשמית.  גושפנקא  כך  על 
בנושא  ארצית  בתחרות  תשתתף 

קהילה מתנדבת

ההתיישבות בערבה היא סמל ומופת 
ולערבות  הרוח  לגבורת  לציונות, 

עזרא רבינס • ראש המועצה

ezra@arava.co.il

זה  באזור  הקשים  התנאים  הדדית. 
ולעומתם שגשוג החקלאות והמושבים. 
זהו סיפורה של הערבה: עבודה קשה, 
נחישות ואמונה עמוקה בדרך. אנחנו 
אהבת  כמו  ערכים  כי  לראות,  גאים 
הארץ, נתינה, התנדבות ועשייה הם נר 
לרגליהם של דור המייסדים ואף בני 
הדור השני והשלישי בערבה. ערכים 
שלא נס ליחם אפילו אחרי 50 שנות 
דלת  אזורית  כמועצה  התיישבות. 
אמצעים ומשאבים, אנו נשענים על כוח 
מתנדבים רב מתושבי הערבה ומחנכים 
ברוח זו את הדור הצעיר, דור ההמשך. 
קשה לי לדמיין תחום בו אין מתנדבים 
פעילים מן הקהילה ועוד יותר קשה לי 
לתאר את חיינו ללא אותם מתנדבים. 
מתנדבים רבים מהווים אבן שואבת 
לחבריהם ובמקרים רבים אף לילדיהם 
שממשיכים את המסורת ומתנדבים אף 
הם. אין ספק שמדובר ביחידי סגולה, 
בעידית שבחבורה, באנשים מיוחדים 
המקדישים עצמם למען האזור ולמען 
הקהילה ובודאי ראויים להערכה על 
ההתנדבות, המאמץ, הנחישות, המסירות 
ועל חלקם הפעיל בתוך  והעקשנות 
מערך כולל הנותן שירות לאזור. כשאני 
מביא בחשבון את המתנדבים הרבים 
בתחום הביטחון וההצלה, את ההורים 
הרבים המעורבים בפעילות מבורכת 

צילום: שירי צפדיה



ארנונה, מענק איזון 
ואספקת שירותים 

מוניציפאליים
תפקידה העיקרי של כל רשות מקומית 
מוניציפאליים  שירותים  לספק  היא 
אחד  וכו'.  רווחה  תברואה,  חינוך,   –
תקציב  הוא  לכך  המרכזיים  הכלים 

ידי  על  שנה  מדי  המאושר  המועצה 

מליאת המועצה ומשרד הפנים. 

בסקירה קצרה זו אני מבקש להתייחס 

לשינויים שחלו בשנים האחרונות בפרק 

התקבולים בתקציב המועצה. 

סוד גלוי הוא, כי בשנים האחרונות מקצץ 

הממשל המרכזי את תקציבי הרשויות 

המקומיות בנושאים שונים בהם הוא 
הסמיך את הרשות לטפל )"שירותים 
ממלכתיים"(. במקביל, גם תקציב מענק 
האיזון, שמוענק על יד משרד הפנים 
לרשויות על מנת להביאן לאיזון תקציבי, 
מקוצץ באופן תדיר. להלן מוצגים טבלה 
הקיצוץ  היקף  את  הממחישים  וגרף 

האמור.
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גזברות המועצה

במצב דברים זה, הפתרון היחידי העומד 

בפני רשות מקומית, המבקשת לשמור 

ואף  שלה,  השירותים  סל  היקף  על 

להגדילו בהתאם לצרכים המשתנים, 

הוא גיוון והגדלת המקורות העצמיים 

שלה. בתחום השיפוט המוניציפאלי של 

הערבה התיכונה אמנם אין "מקורות 

בסיסים,  כדוגמת  רבים  מוסדיים" 

מפעלים וכו', בוודאי לא כמו ברשויות 
השכנות, אולם, 

אנו עושים מאמץ עקבי ושוטף מול אותם 
גורמים מעטים היושבים בשטחנו, כל 

המועצה האזורית ערבה תיכונה
נתוני השוואה למענק האיזון ומענקים נוספים )באלפי ש"ח( 2001-2011



11 עיתון ערבות | נובמבר 2011

שוקדים על הכנתם לקראת שנת 2012.

רועי פטריק • גזבר המועצה

roy@arava.co.il

מס  היא  הארנונה  חוקית,  מבחינה 

שיש חובה לשלמו ללא תנאי. חשוב 

לזכור, כי בניגוד למסים המשולמים 

למדינה )מס הכנסה לדוגמא(, קיים 

הארנונה  תשלום  בין  ישיר  קשר 

לרשות המקומית, לבין היקף ואיכות 

התושב.  מקבל  אותם  השירותים 

המרכיבים של אותו סל שירותים, מוצאים 

ביטוי, בסופו של דבר, בתכניות העבודה 

ובתקציב המועצה שבימים אלה אנו 

זאת בכדי להגדיל את היקף תשלום 

הארנונה שלהם לטובת שמירה על אותו 

סל שירותים לתושב. 

בשנים האחרונות נקטנו פעולות שונות 

היקף  את  להגדיל  והצלחנו  בעניין 

התשלום שהתקבל מכמה משלמים ובהם 

מפעל 'רותם' בנחל צין ומשרד הביטחון.

בהיקף  לגידול  ביחס  נתונים  להלן 
גביית הארנונה בשנים האחרונות:

גביית ארנונה 2010-1998 )אלפי ש"ח(
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כנס JNF בארה"ב 
ן  האחרו ספטמבר  בחודש 
בן  לביקור  המועצה  ראש  הוזמן 
במסגרתו  בארה"ב,  ימים  שישה 
JNF  - של  השנתי  בכנס   השתתף 
 - Jewish National Fund שהתקיים 
השנה בסינסינטי אוהיו ובנוסף נפגש 
בניו   JNF של  ותומכים  פעילים  עם 
ראש  ופלורידה.  אוהיו  שיקגו,  יורק, 
המועצה עונה על שאלות ומספר על 
הערבה  של  המיוחד  והקשר  הביקור 

עם JNF והקרן הקיימת לישראל.

מהו ארגון ה- JNF ומה הקשר שלו 
לערבה?

JNF, זה בעצם קק"ל או קרן קיימת 
לישראל בתפוצות. בארץ אנחנו מכירים 
את קק"ל שמטפלת במגוון נושאים, בהם 
גם נושא ההתיישבות בערבה. קק"ל 
בחו"ל או JNF קיימים במדינות רבות כמו 
ארה"ב, אוסטרליה, קנדה, הולנד, אנגליה 

ומדינות נוספות באירופה ובעולם.

משלחות JNF ממדינות שונות בעולם 
מגיעות ומעורבות בערבה שנים רבות. 
מאוד  מעורבים   JNF-ה ארגוני  כל 
ובקשרים איתנים ובשיתוף פעולה מול 
קק"ל בארץ. חלק מארגוני ה-JNF, כמו 
הארגון בארה"ב, מעורבים גם בפרויקטים 
 JNF שונים בערבה באופן אישי. ארגון
ארה"ב תומך בפרויקטים רבים בישראל 
כמו פרויקט שיקום יערות הכרמל ובניית 

מגרשי משחקים ממוגנים לילדי שדרות, 
והוא מאד מעורב בפרויקטים שונים בנגב 
כמו הקמת כפר "עלה נגב" לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים, הקמת היישובים 
החדשים כרמית וחלוצה, פיתוח פארק 

באר שבע ועוד. 

הקשר של JNF ארה"ב עם הערבה הוא 
ארוך שנים, במהלכם הארגון התחבר 
לאתגר ההתיישבותי בערבה. לי היה 
חשוב מאד לחבר אותם לעשייה הרבה 
בערבה, בדומה לנעשה בישוב צוקים 
ולנסות ליצור שותפות ומעורבות בדומה 
למודל של שותפות 2000 של הסוכנות 
היהודית. זהו תהליך ארוך של יצירת 
מערכת יחסים עם הארגון ואנשיו. בחודש 
פברואר 2010 הגיעה לערבה משלחת 

גיוס משאבים

הדמיות המרפאה האזורית: ציון מועלם
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של פעילים מ-JNF ארה"ב. הם בילו 
בערבה מספר ימים ועמדו מקרוב על 
אוצרות הערבה כמו גם האתגרים עימם 
אנו מתמודדים. בעקבות הביקור הוקמה 
ועדה מיוחדת לקידום פרויקטים בערבה 
ואנו נמצאים עימם בקשר הדוק. משלחת 
נוספת בהרכב גדול יותר צפויה לבקר 
בערבה בינואר 2012 ולהמשיך לדון 

בפרויקטים לקידום הערבה.

מה הרושם שלך לגביי המעורבות 
ושיתוף הפעולה של JNF ארה"ב עם 

הערבה?

JNF מעורבים בערבה בנושאים שונים 
כמו פיתוח היישוב צוקים, עזרה ליחידת 
האזורית  המרפאה  הקמת  החילוץ, 

בספיר, בניית המעבדה בתחנת יאיר. 
הם מתעניינים מאד בפרויקטים כמו 
המו"פ החקלאי, מרכז המשתלמים, 
הכשרת  במים,  הקשורים  פרויקטים 
שטחים לחקלאות בדגש על אזורים 

חשודי מיקוש ועוד.

אני חושב שב- JNF ארה"ב מכירים בצורך 
הרב שלנו בסיוע ומבינים את החשיבות 
פריפריאלי  לאזור  ופיתוח  בתרומה 
מאוד במדינת ישראל.  האתגר העיקרי, 
בעיניהם, זו המשימה הדמוגרפית, איך 
לוקחים אוכלוסייה של כ- 3000 תושבים 
ותוך עשור מכפילים אותה. הם אומרים 
דבר אחד ברור: "אנחנו רוצים לעשות 
פרויקטים שמשפיעים על גידול דמוגרפי 
ועל מניעת עזיבה של תושבים". אצלנו 

בערבה, הם מעורבים מאד בפרויקט 
החדשה.  האזורית  המרפאה  הקמת 
מבחינתם, הנושא הבריאותי וקיומם של 
שירותים רפואיים נאותים, הוא שיקול 
חשוב שאנשים מביאים בחשבון בהחלטה 
שלהם לעבור לערבה או שיקול שעלול 
להשפיע על עזיבה של הדור המבוגר 
שיש לו צרכים רפואיים מסוימים. לכן, 
חשוב להם להיות מעורבים בעניין הזה. 
כשאנחנו מדברים על מעורבות, הכוונה 
היא גם למעורבות כלכלית אבל גם 
לחשיבה משותפת וקידום הנושא בקרב 
קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בישראל.

מה הייתה מטרת הנסיעה הנוכחית?

בראש ובראשונה חיזוק הקשרים שלנו 
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עם אנשי JNF ארה"ב, והמשך לביקור של 
המשלחת שביקרה כאן בחודש פברואר, 
במטרה להשאיר במודעות ולקדם את 

הפרוייקטים החשובים לנו. 

הוזמנתי לכנס ש- JNF ארה"ב עורכים 
כל שנה במקום אחר ברחבי ארה"ב 
ומשתתפים בו מאות פעילים הקשורים 
וקדחתני  עמוס  היה  הלו"ז  לארגון. 
ובמשך שבוע ערכתי עשרות פגישות 
סינסינטי,  יורק,  בניו  ארה"ב,  ברחבי 
ל-  לסייע  במטרה  ופלורידה  שיקגו 
JNF בקמפיין הגדול שלהם הקשור 

 לחזון בן גוריון ופיתוח הנגב, שנקרא:

'BLUE PRINT NEGEV 2020' בדגש 

על הפעילות הנעשית בערבה התיכונה. 

בכנס המרכזי ניתנה לי ההזדמנות להציג 

את חזון האזור. היה חשוב להם שאני 

 JNF אגיע ואציג את המעורבות של אנשי

בערבה ובעיקר את השינויים והקידום 

שחל בעקבות שיתוף הפעולה שלהם, 

להראות שעצם המעורבות של אנשי 

JNF ושותפות כמו שיש לנו איתם, יכולה 
להביא לשינויים גדולים כאן באזור - כמו 

הקמת המרפאה האזורית בספיר. 

מה התגובה של המשתתפים בכנס 
לערבה?

זאת חוויה מרגשת ומחממת את הלב 
והדאגה  הרבה  האהבה  את  לראות 
של הקהילה בארה"ב למדינת ישראל, 
המחויבות שלהם והרצון העז שלהם 
לסייע במימוש חזונו של דוד בן גוריון 
הנגב. אנשים התלהבו מאד  ליישוב 
מהמצגת שלנו ומהמפגש עם הערבה. 
הלהט שלהם רב, כמו גם הציונות שבהם, 
הרצון שלהם לתרום ולהיות מעורבים. 
התרומה מבחינתם היא לא רק בכסף, 

אלא גם בזמן.

המשך

ביקור משלחת JNF US במו"פ נובמבר 2011
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ספר  בכנס,  להשתתפות  מעבר 
קצת על המפגשים והפעילויות בהם 

השתתפת במהלך הביקור.

מצאתי את עצמי מכהן כשליח של מדינת 
ישראל ושליח של JNF בשביל לחבר את 
אותם אנשים שחלקם אנשי JNF וחלקם 
עדיין לא ולכל הפרוייקטים המדהימים 
של JNF בישראל. הדגש שלי הוא כמובן 
הפעילות שלהם בערבה. בעצם אני 
השליח של הערבה, מנסה לחבר פעילים, 
ותורמים פוטנציאלים,  אנשי עסקים 
להיות מעורבים בפעילות למען ישראל, 
לבוא לבקר בישראל, בנגב ובערבה 

עוזר. וזה   ,JNFה לשורות  ולהצטרף 

זה יכול להיות במפגשים בבתי כנסת, 
ורופאים,  דין  עורכי  עם  בארוחות 
 .JNF בהשתתפות בחוגי בית של פעילי
זה לחזק את הצוותים של JNF בניו יורק, 
ולחבר אותם  ושיקגו  פלורידה, אוהיו 
לעשייה בערבה, ולהשאיר להם חומר 
מקצועי שיכול לעזור להם לקדם רעיונות 
ופרוייקטים שקשורים לערבה. בנוסף, 
יש גם יצירת קשרים והיכרויות חדשות. 
כל פעילות היא חלק ממערך כולל של 
הרחבת המעגלים בהם הערבה מוכרת 
ולמשוך עוד אנשים למעורבות. כל אחד 
ברמת המעורבות שלו. יש אנשים שעידוד 
המעורבות שלהם הוא לגרום להם להגיע 
לישראל ולערבה בפעם הראשונה ויש 
כאלה שהמעורבות שלהם היא לתרום. 

כל אחד לפי היכולת שלו ורצונותיו. 

איך היית מסכם את הנסיעה?

הביקור היה אינטנסיבי מאד ותחושתי 
היא שהיה מוצלח ונוסף עוד נדבך בחיזוק 
הקשר וחיבור יהדות ארה"ב לפרוייקטים 
במדינת ישראל בכלל ולערבה בפרט. 
בפעם  לכנס  הוזמנתי  כי  העובדה 
השנייה ברציפות, אינה מובנת מאליה 
וזה בהחלט מעיד על הקשר המיוחד 
ומערכת היחסים שהצלחנו ליצור עם 
אנשי JNF בארה"ב. את פירות מאמצינו, 
אנחנו רואים היום ונמשיך לראות בעתיד. 
צפויים לנו ביקורים של אנשים רבים. 
יגיעו לכאן  שונות  משלחות רשמיות 
במהלך השנה הקרובה על מנת להמשיך 
וללמוד על האתגרים שאנו מתמודדים 
איתם והנושאים שאנו רוצים לקדם וזאת, 

כדי לבחון כיצד הם יכולים לעזור לנו.

מה הקשר של הערבה עם קרן קיימת 
לישראל?

הקשר שלנו עם קק"ל בארץ הוא מצויין 
וארוך שנים. למרות השינויים והאתגרים 
שקק"ל ניצבה בפניהם במהלך השנים, 
יש מעורבות רבה של קק"ל בערבה. 
אם זה בפרויקטים אקולוגים כמו "אמץ 

שיטה", פרוייקטים חינוכיים סביבתיים, 

נושא  וכל  החקלאי  במו"פ  מחקרים 

התיירות החקלאית, הכשרת שטחים, 

מאגרי מים, שבילי אופניים ועוד.. אין 

כמעט פרוייקט בערבה שקרן קיימת 

לישראל לא מעורבת בו.

מהי החשיבות של יצירת מערכות 
יחסים וקשרים עם ארגונים כמו קק"ל 

ו JNF עבור הערבה?

קשרים זה תמיד דבר טוב לכל ארגון 

ולכל גוף. דרך מפגשים, סיורים, ביקורים, 

פגישות והרחבת המעגלים אפשר לפתח 

להגדיל  השקעות,  לעודד  רעיונות, 

פעולה  שיתופי  וליצור  התמיכה  את 

שמאפשרים לנו לקדם את הנושאים 

שחשובים לנו בהתמודדות עם הקשיים 

הקשרים  האזור.  ולפיתוח  הקיימים 

האלה גם מחזקים את הערבה ברמה 

הפוליטית, כי הארגונים האלה יכולים 

גם לעזור בלקדם מהלכים מורכבים 

בזירה המקומית מול משרדי ממשלה, 

שיתופי  ויצירת  דלתות  פתיחת  דרך 

 JNF פעולה. הפוטנציאל של קק"ל ושל

לקדם פרוייקטים בערבה הוא עצום. 

מעבר לכך אני חושב שחשוב מאד גם 

הקשר הישיר של תורמים לאזורים בארץ 

והחיבור האישי שלהם למקום. הקשר 

הזה רק מייצר מערכת יחסים ומביא 

את הערך המוסף. בסופו של דבר כולנו 

עובדים ביחד למען מטרה משותפת של 

פיתוח האזור ושיתוף הפעולה הזה הוא 

משמעותי מאד עבורנו.

נעה זר • פיתוח משאבים

Adc-funds@arava.co.il
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בוגרים עם תעודות
את  החינוך  משרד  פרסם  לאחרונה 
משוב נתוני הבגרויות לשנת תשע"א. 
ל'  מחזור  תלמידי  נבחנו  זו  בשנה 
זו(  בשנה  לימודיהם  סיימו  )אשר 
להם  שנותרו  החובה  במקצועות 
וכן השלימו  ותנ"ך(  )ספרות, אזרחות 
באנגלית,  שנותרו  הבחינות  את 

מתימטיקה ומקצועות הבחירה

יב' של  )תלמידי  לא'  תלמידי מחזור 
השנה( נבחנו במקצועות החובה לשון 

באנגלית,  נבחנו  וכן  והיסטוריה 
מתמטיקה ובחינות ראשונות של 

מקצועות הבחירה.

יא'  תלמידי מחזור לב' )תלמידי 
של השנה( התמודדו לראשונה עם 
בחינות בגרות. הם נבחנו בהיסטוריה 
ולשון וחלקם אף נבחנו במתמטיקה 

)שאלון ראשון(.

חלקם  )אשר  שקיבלנו  הנתונים 
מפורטים בטבלה שלהלן( מהווים 
מקור גאווה גדול לקהילה בביה"ס 

המקיף "שיטים" ובצוות מוריו .

אין זה מובן מאליו כי בית ספר קולט 
אל בין שורותיו את כל ילדי האזור 
לבחינות  בבטחה  אותם  ומוביל 
הבגרות. אצלנו בבית הספר כך הוא 
הדבר!!! תלמיד אשר שם לו למטרה 
לסיים את לימודיו עם תעודת בגרות 
מלאה, ומוכן להשקיע את מלא המרץ 
על מנת לממש מטרה זו, מקבל בבית 
הספר את כל התמיכה. תמיכה זו 
למידה  בקבוצות  ביטוי  לידי  באה 
קטנות, במגוון מקצועות הבחירה 

בשכבה(,  התלמידים  לכמות  )ביחס 
בסיוע של המורים המקצועיים מעבר 
לשעות הלימודים השגרתיות, בתמיכה 
בתלמידים ובעידודם. בשנים האחרונות 
אחוזי הזכאות לבגרות הם מכובדים 

ביותר:

בוגרי תשס"ט – כ-70% מבוגרי בית 

הספר סיימו עם זכאות לתעודת בגרות 
מלאה.

בוגרי תש"ע – כ-75% מהבוגרים היו 
זכאים לתעודת בגרות מלאה.

בוגרי תשע"א – כ- 69% מהבוגרים יהיו 
זכאים לתעודת בגרות מלאה.

הסיבות לאי זכאות לתעודת בגרות מלאה 
נובעות מהחלטה של תלמיד לוותר על 
מקצוע אחד או שניים, מאי יכולתו של 
תלמיד לצרוך את העזרה שמציעים לו 
ולעיתים מסיבות אובייקטיביות אשר אינן 

נתונות לצפייה.

חשוב לי להדגיש כי תלמיד בית הספר 
אשר מסיים ללא תעודת בגרות מלאה, 
מקבל תעודת 12 שנות לימוד ובדרך כלל 
גם תעודת גמר ממשלתית )המעידה 
בהצלחה  סיים  שהתלמיד  כך  על 
לימודים של 5 מקצועות לפחות מתוכם 

לפחות במקצוע אחד עמד בדרישות 
הבגרות(.

המקטרגים, וודאי יתייחסו לקשיים איתם 
התלמידים נאלצו ונאלצים להתמודד 
מדי שנה: מורה שאינו מתאים לחלק 
מן התלמידים, מערכת מורכבת וקשה, 
הצורך בשיעורים פרטיים והקושי בהשגת 
מורים פרטיים. בעניין זה אנו עושים את 
מירב המאמצים להביא את המורים 
הטובים ביותר המוכנים ללמד בבית 
ספרנו. כמו בכל מקום, גיוס עובדים 
לעיתים יוצא מוצלח יותר ולעיתים 
פחות. בניגוד למקומות עבודה אחרים 
אצלנו קיימת התחייבות מצדנו לשנה 
שלמה שקשה מאוד להפר אותה גם 

אם צריך במהלך השנה.

ברצוני להדגיש את אמונתי המלאה 
במערך בית הספר ובצוות המכין 
את התלמידים. הצורך בעזרתם של 
שיעורים פרטיים אינו נחלת תלמידי 
הערבה במיוחד. זהו צורך הקיים בכל 
הארץ. ואם יקום המקטרג ויאמר 
– ההישגים הטובים מאד – הם 
הודות לשיעורים פרטיים, תשובתי 
היא כי במקומות אחרים השיעורים 
הפרטיים זמינים יותר ולמרות הכול 
הישגינו ברוב המקצועות הם מעל 
הממוצע הארצי. נתוני בית הספר 
במקצועות השונים הם בדרך כלל 
מעל הממוצע הארצי )גם בציון 
אשר  הסופי  בציון  וגם  הבגרות 
ומהציון  הבחינה  מציון  מורכב 
ובמקרים מעטים  הבית-ספרי( 
)28%( ממוצע הציון הסופי נמוך 

במספר קטן של נקודות.

בטבלה המצורפת מופיעים חלק מנתוני 
בית הספר. מופיעים בה הן מקצועות 
כמו-כן  בחירה.  מקצועות  והן  חובה 
מופיעים נתונים של תלמידי מחזורים 
ל' עד לב'.  הנקודות שלהן כדאי לשים 

לב הן: 
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באמת ובתמים שיש לנו סיבות רבות 

להיות גאים בבית הספר שלנו.

בטוחה שתהיינה עוד סיבות רבות וטובות 

לגאווה בנעשה בתיכון מקיף "שיטים".

דיתה בראונשטיין • מנהלת בית ספר 

ditta@arava.co.il • תיכון

נתונים מתוך משוב בגרות תשע"א - עפ"י משרד החינוך
סופיבחינת בגרות

מספר שאלון
תלמידים

 אחוז 
עוברים

 ממוצע 
בית ספרי

 ממוצע 
ארצי

 אחוז 
עוברים

 ממוצע 
בית ספרי

 ממוצע 
ארצי

היסטוריה חובה 
יחידה ראשונה

2692.373.6169.2210079.8872.67

היסטוריה חובה 
יחידה שניה

2470.8361.4165.5595.8371.1670.56

 מתימטיקה 
שאלון ג' 35003

1181.8168.3656.119077.165.37

 מתימטיקה 
שאלון ב' 35802

1010094.375.5810092.881.13

 מתימטיקה 
שאלון ו' 35806

51007866.4410085.476.38

E 2277.2766.466.0981.8172.3674.04אנגלית שאלון

 חנ"ג תלמידי 
מחזור ל'

61009577.0410094.3379.18

 ביולוגיה 
תלמידי מחזור ל'

1310082.0771.710079.6176.73

710085.8574.0310088.5779כימיה תכנית ניסוי

410092.2573.311009379.3פיסיקה

2882.1470.5368.7889.2872.1772.08גיאוגרפיה

לשון והבעה חובה 
יחידה ראשונה

2692.375.8468.9410080.873.36

2979.3169.6567.0396.557371.92ספרות כללי

  א. במקצועות בהן אחוז העוברים נמוך
     מ-100% יש עליה באחוז העוברים 
     בציון הסופי לעומת ציון הבגרות – 
      כלומר הציון הבית ספרי עזר לכמה 
     תלמידים לעבור את הסף הנדרש 

     במקצוע.

 ב. גם במקצוע בו הממוצע הבית ספרי
     היה נמוך מהממוצע הארצי, הפער

     קטן ביותר.

 ג. ברוב המקצועות בהם תלמידינו נבחנו,
     אחוז העוברים בציון הסופי עולה על
     80% ובחישוב ממוצע העוברים של כלל
    המקצועות – הממוצע הוא כ-95%.

מקווה מאד כי נתונים אלה יעלו את 
גאוות היחידה של הקהילה בבית הספר. 
כפי שקיימת גאוות יחידה במושב שלי או 
בערבה שלי כך גם צריכה להיות גאוות 
יחידה בבית הספר שלנו, ואני מאמינה 
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בריאות וגיל שלישי
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הנה מתחילה לה שנה חדשה ואיתה 
לצד  והתחדשות.  סתיו  של  רוחות 
ורענון  לשמירה  יומיומית  עשייה 
הקיים, אנו עוסקים בחשיבה קדימה 
השירותים  ושדרוג  פיתוח  לצורך 
לתושבים בשני התחומים המקבילים 

והמשתלבים בו-זמנית.

הגיל השלישי
וליעדים  בהתאם למסגרת העבודה 
שקבענו והצבנו לתחום הגיל השלישי, אנו 
מתמקדים בשלושה אפיקי פעולה, מתוך 
האמונה שבבסיסה אנו פועלים הרואה 
את הערך המוסף של החיים בערבה 
כמושתתים על חיי קהילה איכותיים 
המשלבים סולידאריות חברתית, לצד 
חיזוק תחושת השייכות. כל זאת, במקביל 
לפיתוח ומיסוד שירותים ומסגרות פעילות 

נגישות, אטרקטיביות ופתוחות לכל. 

קידום מטרות אלה נעשה על ידי מדור 
הגיל השלישי והבריאות שפועל במסגרת 
המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף 
פעולה הדוק עם מתנ"ס ערבה, החברה 
לפיתוח, מרפאות היישובים וההנהלות 
וכמובן, תושבים רבים, נמרצים ופעילים. 
בראש ובראשונה, אנו מודים על שיתוף 
הפעולה, הרצון, היוזמה ושילוב הכוחות 

של כולם למען שיפור איכות חיינו. 

תוכנית הפעילות החברתית תרבותית 
לשנת תשע"ב 

פלייר  לתושבים  הופץ  אלו  בימים 
בתשע"ב  החידוש  השנתי.  הפעילות 
הוא בתוכנית המציעה מגוון פעילויות 
לבני הגיל השלישי בפריסה על פני כל 
השנה. הפעילויות יתקיימו בין החודשים 
נובמבר 2011 ליוני 2012. אנו ממשיכים 
בסדרות החודשיות של הרצאות מסע 
וסרטים אחר הצהריים, פותחים פעילות 
של "קתדרה על הבוקר" לחוגים ומפגש 
חברתי אחת לשבוע. נקבעו שלושה 
טיולים וכן נערוך מפגשים ואירועים חד-

פעמיים בסמוך לחגים ומועדים. במקביל, 
אנו מתכוונים להנפיק "כרטיס חבר" 
לוותיקי הערבה שנושאיו יהנו מהטבות 
והנחות לאירועים ופעילויות אזוריות. 
התוכנית מיועדת לבני הגיל השלישי 
אך פתוחה גם לקהל הרחב, ואנו תקווה 
כי תראו עצמכם חלק ממנה ותמצאו בה 

עניין ורצון להשתתפות וחוויה.

התושבים  את  ומזמינה  שבה  אני 
המבוגרים להצטרף לרשימת התפוצה 
ולקבל באופן ראשוני את הפרסומים 
המופצים. ניתן ליצור עמי קשר בכל דרך: 

מייל, טלפון, דואר או מפגש ישיר.

לגיל  ייעודית  עמותה  הקמת 
השלישי

כחלק ממימוש הצעות שהוגשו בתוכנית 
האב גיל השלישי, אנו בוחנים הקמת 
עמותה עצמאית ייעודית לגיל השלישי. 
תפקיד העמותה הוא לפתח, ליזום ולהקים 
מסגרות ושירותים לבני הגיל השלישי 
בערבה באופן עצמאי ובלתי תלוי תוך 
זיקה למועצה ולתושביה. המטרה היא 
כי כל יישוב יבחר נציג לעמותה. בהמשך 
יתקיים מפגש הסבר בהנהלות הישובים 
לשם הידוק שיתוף הפעולה. במקביל, אנו 
בודקים את הפן הבירוקרטי של רישום 
אצל רשם העמותות, זאת בסיוע היועץ 

המשפטי של המועצה. 

הקמת מועדון לגיל השלישי ופיתוח 
מודל למגורים מוגנים בערבה 

אנו פועלים במקביל בשתי תוכניות 
להיבנות בספיר:  אזוריות המיועדות 
הקמת מועדון ייעודי לגיל השלישי שיקום 
האזורי  והפנאי  התרבות  מרכז  לצד 
המתוכנן ופיתוח פרוגראמה, שתוגש 
למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים, למודל 
מגורים מוגנים הכוללים בית סיעודי שייתן 
מענים לתושבי האזור, הורים ואחרים. 
את הפרויקטים מלווה האדריכל ערן 
מבל, עתיר ניסיון בתחום, מתוך חשיבה 
שיש לטפל ולקדם הנושאים היום ולהכין 

השטח לעתיד, בו אוכלוסיית הערבה 
המזדקנת תלך ותגדל ויהיה עלינו לספק 

שירותים מותאמים ונגישים.  

בריאות
רופא לערבה

אחרי כמעט שנתיים של חיפושים, אותר 
בשעה טובה רופא משפחה נוסף שיבוא 
להתגורר בערבה ויעבוד לצד ד"ר מיכאל. 
ד"ר אודי הר-שמש יכנס לעבודה בחודש 
נובמבר, יתגורר בצופר ויעבוד במרפאות 
פארן וצופר )כולל תושבי צוקים( וכן 
בעידן. לד"ר הר-שמש ניסיון מקצועי 
עשיר, ואנו מאחלים קליטה קלה ומהירה 
ולכולנו בריאות שלמה. ועדת בריאות 

התכנסה ועודכנה.

בנושאי  להודעות   SMS מערכת 
בריאות

בחודש האחרון התחדשנו במערכת 
SMS לשליחת הודעות בנושאי בריאות 
מהמרפאה בספיר. המערכת מיועדת 
למשלוח הודעות דחופות בלבד לגבי 
לתושבי  המרפאה  בעבודת  שינויים 
ספיר ובביקורי הרופאים המקצועיים 
לכלל תושבי המועצה. אנו מבקשים 
מהתושבים להמשיך ולהתעדכן לגבי 
השינויים הידועים מראש המתפרסמים 
בתחילת כל שבוע, דרך המייל ומערכת 

ההודעות הממוחשבת.

הקמת מרכז לרפואה דחופה

במהלך חודש נובמבר מתוכננת להיערך 
ישיבה רחבה לכל הגורמים השותפים 
לפרויקט, במשרד הבריאות בירושלים. 
בישיבה נציג את התוכנית הרעיונית 
תכנונו,  המרכז,  להקמת  והיישומית 
אופן הפעלתו והשירותים שאמור לספק. 
בנוסף, תבנה מסגרת התקציב ולוחות 
הזמנים להקמה. בנתיים, נעשית עבודת 
השטח לקבלת האישורים הסטטוטוריים 

של ייעוד הקרקע בספיר.

בריאות לכולנו.
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ד"ר אודי )אהוד( הר-שמש נבחר לרופא משפחה נוסף בערבה יחד עם ד"ר מיכאל ריבקין

• למד רפואה בבאר-שבע.

• אחרי שנת סטאז' ב'סורוקה' ושנה עבודה ברהט, נסע עם משפחתו לדרום-אפריקה, ועבד בבית חולים פריפרי 
במשך שנתיים וחצי.

• לאחר מכן גר שש שנים ביחיעם, שם סיים התמחות ברפואת משפחה. 

• משנת 1995 גר בקיבוץ הזורע עד 2010, אז נסע לשנה לאנגולה.

• במקביל לעבודה הקלינית במרפאות, הדריך סטודנטים ומתמחים ברפואת משפחה, בעיקר תקשורת ואספקטים 
פסיכו-סוציאליים של הבריאות והרפואה. 

• למד דיקור סיני, היפנוזה וטיפול משפחתי.

• מגיע לערבה אחרי 21 שנים כרופא משפחה בצפון, בעיקר קיבוצים, אך גם במרפאות עירוניות ומושבים.

• גרוש ואב לארבעה ילדים בוגרים נהדרים.

• אוהב לרכב על אופני שטח, מתאמן בחדר כושר, אוהב צילום וטיולים בעולם )במיוחד כמלווה קבוצות(.

דבר הדוקטור: "המעבר לערבה מאתגר ומעורר, פותח אפשרויות 
נוספות מקצועיות ובחיים בכלל. מאחל לכולנו רפואה שלמה, הצלחה 
ושיתופי פעולה איכותיים ובעיקר אשתדל להצדיק את האמון שאתם 

נותנים בי בקבלכם אותי כרופא שלכם".

דבר המערכת: "אמן ואמן !"

מי אתה ? – ד"ר אודי הר שמש

עירית שחר )רווה( • רכזת בריאות 
וגיל שלישי • 025-3666171

 iritr@arava.co.il
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פרויקט עבודה עברית

המחזור הראשון של 
פרויקט "עבודה עברית", 

במושב עידן, יצא לדרך
חודש  בתחילת  החלו  חניכים   18
נובמבר את פרויקט "עבודה עברית" 
במושב עידן. חזון הפרויקט הוא בניית 
ההתיישבות  למפעל  איתן  עתיד 
שילוב  ידי  על  בישראל  החקלאית 
ישראלים  וצעירות  צעירים  קבוצות 
בוגרי שירות צבאי או לאומי לעבודת 
חקלאיות  בקהילות  חקלאית  כפיים 

ברחבי הארץ

פרויקט "עבודה עברית" הוא פרויקט 
בעבודת  וצעירות  צעירים  המשלב 
כפיים בקהילות חקלאיות בארץ. מדובר 
בגיבוש קבוצה לומדת ובעלת מסגרת 
קבוצתית-קהילתית. צעירים יוצאי צבא/

שירות לאומי שייצרו יחד הווי משותף על 

בסיס עבודה חקלאית, לימודים ומגורים 
במרחב נפרד. המחזור הראשון בערבה, 
מונה 18 צעירים וצעירות, יצא לדרך 
בנובמבר וצפוי להסתיים במאי 2012, 

בתום 27 שבועות. 

החניכים  ילמדו  זו  תקופה  במהלך 
יהדות, מורשת, ציונות, פילוסופיה ועוד.. 
ובמקביל, יעבדו החניכים אצל חקלאים 

במושב עידן.

התכנית פונה אל כלל הציבור הישראלי 
ומתוך חזון ומטרות ארוכות טווח ברמה 
הלאומית, יש שאיפה לייצוג נרחב של 
החברה בישראל על מנת ליצור השפעה 
במעגלים נרחבים ככל שניתן. קהל היעד 
עבודה  להכיר  רצון  בבעלי  התמקד 
חקלאית אמיתית למשך תקופה, בעלי 
פוטנציאל להפוך לחקלאי ו/או לגור 

בערבה. 

תהליך המיון כלל פגישה של המועמד 

ומנהלי התוכנית, לשיחת הכרות בה 

נבדקה מידת ההתאמה של המועמד 

לתכנית על בסיס כישוריו ורצונו לקחת 

חלק בתכנית. 

יוזמי הפרויקט בערבה הם חברי עמותת 

"בין השיטין", עמותה רשומה, לקידום 

החינוך בערבה, המפעילה את המכינה 

מיכה שלוי ראש תחום הלימוד בתכנית
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הקדם צבאית בערבה. אותה רוח שגרמה 
לחברי העמותה לפעול להקמת המכינה 
היא שיזמה והניעה את המהלך להקמת 
תכנית עבודה עברית. הבסיס לעשייה, 
ברמה  לפעול  ומחויבות  רצון  הוא 
הקהילתית, למען תושבי האזור, על מנת 
לתרום ולהשפיע הן ברמה המקומית והן 
ברמה הלאומית. בעמותת 'בין השיטין' 
רשומים כשלושים חברים, רובם חברי 

מושבי הערבה התיכונה.

צוות פיילוט התוכנית בערבה כולל את 

יניב פרידלר, ראש התכנית אשר ניהל 

את מכינת "עין פרת" במשך 3 שנים, 

אורן פריטל, רכז קבוצה, מיכה שלוי, ראש 

תחום הלימוד בתכנית אשר מרצה גם 

במכינה הקדם צבאית בחצבה ותמר 

שאנן, אחראית מנהלה.

הפרויקט,  יוזמי  מקווים  בהמשך, 

להתרחבותו בערבה ויישומו ביתר ישובי 

הערבה התיכונה כך שבעוד שלוש שנים 

לערך יעבדו בערבה התיכונה במסגרת 

הפרויקט, 200 עובדים.

2/11/11 התקיים טקס  רביעי,  ביום 

ראש  בהשתתפות  הפרויקט  חנוכת 

המועצה, עזרא רבינס.

צילום: גלעד ליבני
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בתאריך 3/10/11, התקיים תרגיל 
אירוע רב נפגעים. התרגיל דימה 
פגיעה באוטובוס המסיע תלמידים 
והצוות תרגל טיפול במספר רב 
התרגיל:  סיכום  נפגעים.  של 

בערבה יש על מי לסמוך !

בתרגיל לקחו חלק צוותי הרפואה 
באזור הכוללים את כוחות מגן דוד 
אדום )תחנת ספיר(, כוננים מתנדבים 
מהישובים )חובשים ונהגי אמבולנס(, 
אחיות המושבים, רופא האזור, ד"ר 
מיכאל ריבקין וצוות תאג"ד עין יהב 
בפיקוד הפאראמדיקית הדר. כמו כן 
לקחו חלק בתרגיל כ- 20 לוחמים 
מהחטיבה המרחבית ערבה וביימו 

את הנפגעים.

צוות המתנדבים פעל ברמה גבוהה בשיתוף פעולה עם שאר כוחות הרפואה ומתרגיל זה הופקו לקחים רבים 
שמיושמים בימים אלו. את התרגיל ליווה וביקר מושון וקנין, סגן מנהל מחוז דרום ולדבריו "אני מסיים את התרגיל 

בידיעה שבערבה יש על מי לסמוך, אני בטוח שגם במקרה אמת ידע כל אחד איך לתפקד בצורה הטובה ביותר".

תודות לכל  המתנדבים, ללוחמי חטיבת הערבה ולתאג"ד עין יהב על שיתוף הפעולה.

 dror@arava.co.il • דרור שלו • קב"ט המועצה

המועצה האזורית, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים, מבצעים פעילויות הדרכה בנושא בטיחות 

בדרכים

פעילות לעובדים הזרים בנושא בטיחות בדרכים התקיימה 
ב', 10/10/11, במושב פארן. העובדים קיבלו הדרכה  ביום 
והיראות, בטיחות  בנושאי בטיחות בדרכים הכוללת נראות 
להולכי רגל, בטיחות בדרכים לכלים חקלאיים וכן על הקשר 
בשפה  הועברה  הפעילות  ונהיגה.  אלכוהול  בין  ההרסני 
לתאית  ותורגמה  רפאל'  בן  'אבי  חברת  ידי  על  האנגלית 

בסיוע מתורגמן.       

 dror@arava.co.il • דרור שלו • רכז בטיחות בדרכים

בטחון ובטיחות בדרכים

הדרכת בטיחות בדרכים במושב פארן

מתרגלים אירוע רב נפגעים 
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אחכה לך בשדות
נרגשים  מחדש  פעם  כל  אנחנו 
למשמע שעוד אזור פונה ממוקשים 
תיירות  חקלאות,  להתיישבות,  ופנוי 
ועוד.... מתרגשים, עורכים טקס צנוע, 
מצלמה,  תקתוקי  שתייה,  כיבוד, 
לחיצת יד עם האלוף. אך... מי בעצם 
 ? בשטח  העבודה  מאחורי  עומד 
מיחידת דובר צה"ל של פיקוד דרום 

שלחו לנו את המידע שלפניכם.

ייחודי  איכותי,  צוות  של  סיפורו  זהו 
ומיוחד שכולל חמישה חיילים וקצין אשר 
אחראית בבלעדיות ובמו ידם על פינוי 

כל שדות המוקשים באזור הערבה.

לאורך השנים, מדינת ישראל פרסה 
אלפי מוקשים שנועדו להגן על גבולותיה. 
בחלוף השנים, חלק מהגבולות הפכו 
לגבולות שלום וכעת אין צורך בשדות 
המוקשים שהוצבו לאורכם. צה"ל בכלל 
ופיקוד הדרום בפרט פועלים כל העת 

על מנת לפנות ולזכות את השטחים 
החשודים במיקוש, מתוך הבנה כי שדות 
המוקשים מסכנים את ביטחון האזרחים. 
את שדות המוקשים שטרם פונו מקפיד 
צה"ל לסמן בצורה בולטת, לגדר ולהציב 
מכשולים שיבהירו באופן ברור כי מדובר 
באזורי סכנה האסורים לכניסת אזרחים. 
לצורך משימה מורכבת זו, הוקם הרחק 

הרחק בדרום צוות מיוחד. 

הצוות הינו הצוות היחיד שפועל בכל 
"אדום",  עוצבת  של  הענקי  המרחב 
מרחב המשתרע לכל אורך הגבולות 
עם מצרים במערב וירדן במזרח. בנוסף, 
הצוות מוכשר גם כצוות חילוץ למקרים 
בהם אנשים נקלעים לאזורים החשודים 
במיקוש. במהלך העבודה המאומצת 
והחשובה הזו, נרקמות חברויות חזקות 

לצד עשייה יוצאת דופן ומצילת חיים. 

תושבי  הם  הצוות  מתוך  ארבעה 
הדרום:

הראל גל, 22, המתגורר בבאר שבע, 

הוא מפקד הצוות והקצין העומד בראשו 
ומנצח על כל פעילויותיו. הראל, אשר 
לחיל   2008 אוגוסט  בחודש  התגייס 
ההנדסה הקרבית, מספר כי "תפקיד 
הצוות בפעילות היומיות הוא לדאוג 
לבקרה על שדות המוקשים ולתחזוקה 
חשובה  העבודה  שלהם.  השוטפת 
וקריטית מאחר ושדות מוקשים רבים 
נמצאים קרוב לאוכלוסיה אזרחית". 
הראל מספר כי הצוות קטן מאוד, האווירה 
בו היא אינטימית וקרובה, והיחסים בין 
החיילים מאוד טובים. עוד סיפר הראל 
כי "הצוות משמש כצוות חילוץ- במידה 
ואזרח נקלע לשדה מוקשים ויש צורך 
לחלצו, הצוות מוקפץ על מנת לחלצו. יש 
בידינו כלים המאפשרים כניסה לשדה 
המוקשים וחילוץ האדם ללא פגיעה 

בצוות או באזרח."

מהדרום  נוספים  חיילים  שלושה 
משלימים בסופו של דבר את הצוות 
האינטימי והמורכב ממפקד, נהג, סמל, 

ביטחון ופינוי מוקשים

פינוי שד"מ חצבה
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הוא הנהג של הצוות. סוגר את רביעיית 
הדרומיים בצוות הוא החובש, אילן שינקו, 
בן 20, מערד. אילן התגייס במרץ 2009 
לחיל ההנדסה הקרבית. לאחר הטירונות 
יצא אילן לקורס חובשים, לאחריו שובץ 
כחובש במרפאה במפקדת האוגדה. 
לאחר שהתפנה תפקיד החובש בצוות 
אחזקה שדות המוקשים, הוצע לאילן 
התפקיד, שמיד הסכים, ועבר לתפקד 
כחובש בצוות. "אני דואג לטיפול השוטף 
אך  הצוות.  של  בריאותית  מבחינה 
תפקידי בא לידי ביטוי בחילוצים, שם 
אני נותן את המענה הרפואי הראשוני. 
כל הצוות מסתדר ממש מעולה, דבר 
שלא מובן מאליו". עוד מספר אילן כי 
בפעם הראשונה שראה כמה התושבים 
בערבה מעריכים את הפעולות שהם 
עושים, הבין תוך כדי העשייה, כמה חשוב 

ומשמעותי התפקיד שלהם.

וובה סרגיינקו, 20, המתגורר בראשון 
לציון הוא האחרון שמרכיב את הצוות. 
בשנת 1996 עלה וובה מקזחסטן לארץ. 
וובה התגייס בנובמבר 2008 להנדסה 
קרבית, ומספר כי מאוד רצה להגיע 

לשרת בצוות זה.

כולם מרכיבים יחדיו צוות חזק ומלוכד 
אשר אחראי על משימות - צוות קטן 
ואיכותי המצליח לשפר את איכות חייהם 

של תושבי האזור.
באדיבות דובר צה"ל
פיקוד דרום
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שני פלסים וחובש-

אלכס קראולוב, 22, מתגורר באשדוד, 
עלה  אלכס  שבחבורה.  הפלס  הוא 
לארץ בגיל 8 מרוסיה. הוא התגייס לחיל 
ההנדסה באוגוסט 2008 והצטרף לצוות 
אחרי המסלול. "ההווי של הצוות מעולה, 
אני מאוד נהנה מהאנשים ומהצוות". גם 
נתנאל פסח, 26, המתגורר באשקלון הוא 
פלס. נתנאל עלה בגיל 19 מברזיל לאחר 
ששירת חודש וחצי בצבא הברזילאי, 
אבל אז החליט כי הצבא הברזילאי הוא 
לא הצבא שלו, ועלה לארץ על מנת 
להתגייס. נתנאל עלה במסגרת קבוצת 
עלייה, ולאחר שעלה התגורר מספר 
חודשים בכפר סבא, משם עבר לאילת, 
ואז הגיע לאשקלון. הוא התגייס להנדסה 
קרבית, שם שירות לכל אורך שירותו. 
"לאחר השחרור טסתי חזרה לברזיל, 

אך חזרתי אחרי שנה. ראיתי שהחיים 
האזרחיים הם לא בשבילי, ועשיתי כל 
מאמץ על מנת לחזור לשרת לצבא, 
וחזרתי לשרת בצוות". נתנאל מספר כי 
הוא מאוד אוהב את העבודה והעשייה 
המשמעותית. הוריו ואחיו הגדולים עלו 
ארצה לפני כשנתיים וחצי, ונתנאל עבר 

להתגורר עמם באשקלון.

נתנאל,  של  דודו  בן  פינטו,  אדריאנו 
המתגורר בת"א, גם כן חלק מהצוות- 
אדריאנו הוא הנהג. כמו בן דודו, גם 
עם  לארץ  מברזיל  עלה  אדריאנו 
של  ואחיו  הוריו   .11 בגיל  משפחתו, 
אדריאנו מתגוררים כיום באילת. אדריאנו 
כלוחם  ושירת  השריון  לחיל  התגייס 
יצא לקורס נהיגה  מרגמות בשיזפון, 
ושירת כנהג. חצי שנה לאחר שחרורו, 
נתנאל שכנע אותו להצטרף לצוות, ומאז 

באדיבות דובר צה"ל
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ערבה מקוונת - מכוונת אליכם 

והפעם - נגישות באנטרנט

 )NGN( מה זה בכלל אינטרנט מהיר
והאם אני צריך את זה? 

אם אתם גרים בערבה, סביר להניח 
שהתקשרו אליכם מ'בזק' והודיעו לכם, 
בנוסח זה או אחר, ששדרגו לכם את 
מהירות האינטרנט  ל- 2.5 מגה, 4 מגה, 
10 מגה ואף יותר.  ברוב המקרים יודיעו 
לכם שעליכם לעדכן את הספק. רבים 
מתקשרים אלי מבולבלים ולא מבינים. 
למה הכוונה?  אני צריך את זה בכלל? 
למה אני צריך גם את 'בזק' וגם עוד 
ספק? אלו שאלות שאני נתקלת בהן 
יומיומית. אנסה לעשות קצת  ברמה 

סדר בבלגן:

לפני כשנה 'בזק' התקינה באזור מערכת 
.NGN

של  קיצור  זה   ?NGN בכלל  זה   מה 
Next Generation Network - הרשת 

של הדור הבא. 

סיבים  על  מבוססת   NGN-ה רשת 
זה  הלקוח.  לסביבת  עד   – אופטיים 
אומר, שהתשתית אצלכם בבית לא 
השתנתה, אבל מארון 'בזק', התקשורת 
הרבה יותר מהירה. השדרוג משפיע גם 
על שירותים שניתן לספק בקו הטלפון 
וגם על שירותי האינטרנט. עד להכנסת 
טכנולוגית ה-NGN, אפשר היה לקבל 
בערבה, אינטרנט במהירות של עד 5 
מגה. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת 
לקבל 10 מגה ובמקומות מסוימים גם 

15, 20 ואפילו קצת יותר. 

לא  השדרוג,  שלמרות  לדעת,  חשוב 
כל התושבים בערבה יכולים ליהנות 
יש  החדשה,  הטכנולוגיה  מיתרונות 
אינה פעילה, בדרך  מקומות  שהיא 
כלל הדבר נובע ממרחק גדול יותר מן 
המרכזייה, או מסיבות טכניות אחרות. 
ל'בזק' חשוב מאד לשווק את הרשת 
החדשה והיא עושה את זה לפעמים 

באגרסיביות יתר.  

זכרו: מותר לכם לומר "לא". 'בזק' יכולים 
להציע לכם, לא לכפות. 

גדולה  מהירות  צריכים  אנחנו  האם 
יותר? 

אולי כן, אם יש לנו הרבה מחשבים בבית, 
או שימוש נרחב בהורדות קבצים, וידאו, 
משחקי רשת. ואם לא? אולי אנחנו לא 
צריכים, אבל לפעמים אנחנו סתם רוצים 
יותר...  היו מוכנים לגלות שאין הרבה 
הבדל, תלוי בשימוש שלכם. חשוב לדעת, 

כי חווית הגלישה תלויה גם, ובמידה 
גדולה, במהירות שאתרי האינטרנט 
מסוגלים לספק את מידע, ולא רק 
בבית.  אצלנו  ההורדה  במהירות 
כמו כן, אם הכול במחשב מתנהל 
מאד לאט – אולי בכלל הבעיה 
לא במהירות האינטרנט. קיימות 

נוספות  אפשריות  סיבות 

איטי.   למחשב 
אחרות:  במילים 

אין מה למהר – חשבו 
רגע לפני שאתם מחליטים לשדרג את 

המהירות. 

מומלצים  ערבה"  "אינטרנט  מנויי 
להתייעץ איתי.

כמה דברים שחשוב לדעת:

1. חיבור האינטרנט מורכב משני גורמים: 
תשתית וספק. 'בזק' נותנת את התשתית 

בלבד. כדי שתקבלו מהירות יותר גבוהה, 
אתם צריכים לשנות את המהירות גם 
אצל הספק )למשל "אינטרנט ערבה"(. 
אצלו  המחיר  מה  הספק  אצל  בררו 
למהירות היותר גבוהה לפני שאתם 
מחליטים.  זכרו: אם המהירות ב'בזק' 
ואצל הספק שונה – אתם תקבלו בפועל 

את המהירות הנמוכה מביניהם! 

2. יתכן שהמודם איתו אתם מתחברים 
לרשת אינו מתאים למהירות 
כזה,  במקרה  החדשה. 
מיד שישנו לכם 
המהירות  את 
ו  ק ת נ ת ת
מהאינטרנט. 
רציפות  אם 
ט  נ ר ט נ י א ה
חשובה לכם, 
ת  א ו  ק ד ב

לפני  הראוטר  או  המודם  התאמת 
ההתחברות והחליפו במידת הצורך. 

את  שתקבלו  לכם  אומרים  'בזק'   .3
יותר באותו מחיר  המהירות הגבוהה 
ולפעמים אפילו במחיר נמוך יותר. אל 
תקבלו את הדברים כתורה מסיני, בדקו 
מה המחיר הזול ביותר שאתם יכולים 
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לקבל על המהירות שיש לכם כרגע, כמה 
אתם משלמים על המהירות הגבוהה 
יותר, ולכמה זמן מובטח לכם המחיר 

הזה.

4. בדקו מה עוד מגיע לכם. למהירות 
של 10 מגה בזק נותנים בחינם ראוטר 
חזק יותר )תקן N( – זכרו לדרוש אותו. 

מנויי הערבה יכולים להחליף ראוטרים 
אצלנו. 

5. יש מקרים בהם נאמר ללקוח כי הוא 
יכול לקבל מהירות גבוהה יותר ובפועל 
התברר אחר כך שבגלל סיבות טכניות 
שונות זה בלתי אפשרי. כדאי להיות 

מודעים לכך. 

שאלות ותשובות:

1. מה זה מודם? מה זה ראוטר?

אלו שני מכשירים, שיכולים לחבר אתכם 

לאינטרנט. מה ההבדל ? המודם אינו 
אלחוטי, אי אפשר להתחבר אליו ללא 
חוט ובדרך כלל צריך לחייג מהמחשב כדי 
להתחבר לאינטרנט כאשר משתמשים 
במודם )לוחצים על "התחבר" בתוכנת 

החיוג(. 

לראוטר בדרך כלל ניתן לחבר כמה 

מחשבים )ברוב המקרים 
לו  ויש  חוטים  בעזרת   )4

אנטנה )גלויה או סמויה( שמאפשרת 
חיבורים אלחוטיים, למחשב נייד למשל. 
איך נזהה את המכשיר הזה? זה המכשיר 
שברוב המקרים נמצא ליד המחשב 
ומחובר מצד אחד למחשב, ומצד שני 

בעזרת חוט - לקו הטלפון. 

2. למה אני צריך גם את בזק וגם ספק? 
למה לשלם פעמיים?

בארץ, בניגוד להרבה ארצות אחרות, יש 
הפרדה בין ספק האינטרנט לבין החברה 

שנותנת את תשתית התקשורת. משרד 
התקשורת כפה את ההפרדה הזאת על 
'בזק' על מנת למנוע מונופול בתחום 
מאיתנו  אחד  כל  כן,  על  התקשורת. 
מחזיק קו טלפון/אינטרנט לחוד, וספק 
גישה לאינטרנט לחוד. את התשתית 
בארץ מספקת 'בזק' או HOT. בערבה 
אפשר להתחבר ל-HOT רק בצוקים 
בשלב זה, בשאר המקרים ספק 
התשתית היחיד הוא כרגע 'בזק'. 
אם תתחברו רק ל'בזק', אין לכם 
כדי  לאינטרנט.  בעצם קשר 
להתחבר לאינטרנט יש להתחבר 
לספק אינטרנט  )כמו "אינטרנט 
ברק- בינלאומי",  "בזק  ערבה", 
נטוויזן( ורק אז ניתן לקבל גישה 

לאינטרנט.  

3. למה כדאי להתחבר ל"אינטרנט 
ערבה"? 

בעיקר בגלל השירות. שום חברה לא 
נותנת שירות ברמה שמקבלים מנויי 
"אינטרנט ערבה". רק "אינטרנט 
לאינטרסים  דואגת  ערבה" 
של תושבי הערבה מול 'בזק' 
. ועוד: מנויי אינטרנט   HOT-ו
ערבה נהנים מאפשרות להחליף 
הם  במקום,  וראוטרים  מודמים 
מקבלים מנוי פרסום בחינם ללוח 
בחינם,  לאתר  מקום  המודעות, 
אחסון דומיין, גישה לאתר למנויים, 
ולספר הטלפונים המקוון של הערבה, 
כתובת IP קבועה ללא כל תוספת מחיר, 
כתובת אימייל בערבה וכתובות נוספות 

במידת הצורך.

"אינטרנט ערבה " הוא לא עוד ספק, 
הוא הספק שלנו כאן, בערבה! 

גילה טל • אינטרנט ערבה

 gilat@arava.co.il 
www.arava.co.il
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מתנ"ס ערבה - חברה וקהילה

שוש לוביש, מנהלת 
הספרייה האזורית יוצאת 
לגמלאות בתום 18 שנות 

ניהול
עובדי המועצה האזורית נפרדו משוש 
לגמלאות, בתום  יציאתה  עם  לוביש, 
הספרייה  את  ניהלה  בהם  שנים   18

האזורית

שוש לוביש, החלה את עבודתה בספרייה 
האזורית בסוף שנת 1992. אז הספרייה 
הייתה בבית הספר. בסוף שנת  עוד 
1993 עברה הספרייה למתנ"ס. שוש 
התחילה כספרנית, המשיכה כממלאת 
מקום ובשנת 1996 מונתה למנהלת 
הספרייה עד יציאתה לגמלאות, ביולי 
השקיעה  עבודתה  בתקופת   .2011
רבות בעידוד תרבות הקריאה ואהבת 
הקריאה במיוחד בקרב הדור הצעיר. 
יזמה פעילויות רבות ובהם שעת סיפור 
ולפני ארבע שנים 'לילה לבן בספרייה' 
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שוש, 
קצת  שהמעמד  יודעת  אני 
"מביך" אותך, המעמד מחייב 

והחשיבות גדולה להודות לך.

"אני  אמרת  שפעם  כמו 
והספרייה אחד הם", במו ידייך 
ובעזרת כישרונותיך בנית את 

הספרייה האזורית. 

זוכרים את  אנחנו כולנו עוד 
ימי הספרייה יותר נכון "מחסן 
הספרים" בתחילת שנות ה-90 
במיקומו הנוכחי של משרדי 

סלקום, והתנאים לא תנאים. 

נחישות,  כמו  יך  תכונותי
הובילו  מסירות  יצירתיות, 
והצעידו את הספרייה למרכז 

פעיל ומעשיר.

בימינו שהתחרות כ"כ גדולה בין 
סוגי המדיה השונים, הצלחת 
הספר  מפעל  את  להאדיר 
ולהנחיל לילדי ותושבי האזור 

את אהבה לקריאת ספרים.

אנו, צוות המתנ"ס, מאחלים 
כי  ובטוחים  לך הרבה אושר 
לא "תשבי בשקט" ותנצלי את 
הזמן הפנוי להמשך תרומה 

לקהילה.

צוות מתנ"ס ערבה תשע"ב.

לכיתות ד'. הייתה שותפה ליוזמות כמו 
מצעד הספרים.

שוש, תושבת עין יהב, נשואה לשאול 
ואמא לשלושה בנים. שניים מהם, יריב 
ואביה, חזרו לערבה והם חקלאים. נמרוד 
– הצעיר, מסיים לימודי פסיכולוגיה וגר 

בגבעתיים. 

בשנת 1983 עבדה במשך שנה כמזכירת 

ראש המועצה ובשנה זו החליפה 3 ראשי 

מועצה !!! התחילה אצל חיליק טבע )אז 

איזנבאום(, לאחר חצי שנה היו בחירות 

ומשה אופיר נבחר אך בחר לעזוב לאחר 

חודשיים בלבד. אז הגיע אילן אורן.

ראש המועצה, עזרא רבינס, בירך את 

שוש והודה לה על תרומתה האדירה 

לפיתוח וטיפוח תרבות הקריאה בערבה 

והעניק לה את מתנת המועצה. נעמי 

בקר בירכה אף היא את שוש והעניקה 

לה שי נוסף, מנוי שנתי חופשי לפעילויות 

המתנ"ס. גם אלת סימון, מחליפתה של 

שוש בניהול הספרייה, בירכה את שוש 

בצורה מרגשת מאוד והדובדבן שבקצפת 

היה, כאמור, ברכת המשפחה אותה נשא 

יריב, הבן הבכור. 
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המשך

ברכתה של אלת סימון:
לשוש היקרה,

אני מנסה לחשב לאחור את מניין שנות עבודת כאן... זמן 
ארוך, על כל פנים. סופרים שנה, שנתיים, עשר...ואח"כ – 

המון זמן. בטח ובטח כשבמשך הזמן הזה בונים אוסף.

ומהי ספרייה אם לא אוסף?

כל אחד מאיתנו התנסה ודאי פעם, לפחות בילדותו, בבניית 
אוסף, זה עניין שדורש התמדה, סבלנות, חוש ל'מציאות' 

וערנות לחידושים. צריך להיות משוגעים לדבר.

מיד בביקורי הראשון כאן הבנתי שמדובר בספרייה 
שמנוהלת על ידי 'משוגעת לדבר'. זה שספרייה היא מקום 
שיש לכבד אותו – כולנו יודעים, אך הספרייה הזו שוש, 
שאני מרשה לעצמי לקרוא לה הספרייה שלך )ושודאי 
ייקח לי עוד הרבה מאוד זמן להשתחרר מההרגשה הזו, אם 

בכלל(, זו ספרייה שמכבדת אותך, את הבא בשעריה.

ראשית, באוסף הנפלא, היקר לאין שיעור, של ספרי 
קריאה ועיון למבוגרים ולילדים.

ושנית, במודעות השירות הגבוהה, שבאה לידי ביטוי ברמת 

הייעוץ המקצועית, ברצינות, בתכנון חלל הספרייה וברצון 
הטוב לספק את דרישות הקוראים. 

אין ספק שהשארת אחריך מורשת מעוררת השראה,

ברור לי שהופקד בידיי אוצר גדול. לדעתי גם בעל 
פוטנציאל גדול ממה שבא לידי שימוש. הלוואי שירבו 
המבקרים בספרייתנו האזורית ויאתגרו אותנו עוד. אין 
נחת גדולה לספרנית מאשר להצליח לענות על דרישת 

הקהל.

למזלי התווית דרך מאוד ברורה לגבי איך המקום הזה 
ראוי שיתנהל. אני מאוד רוצה ללכת בדרכך, ואני יודעת 
שאת תמיד קרובה וזמינה לי ומרגישה את הרוח הגבית 

והחמה שלך.

תודה לך שוש, באופן אישי, ובאופן ציבורי על המפעל 
האדיר הזה, על המסירות ועל כך שהיית 'משוגעת לדבר', 

על שהפרחת לכולנו שושנה במדבר.

תמיד, תמיד נשמח כאן לבואך,

הלא זהו היכל כבודך.

מכל הלב.
אלת סימון
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מוטיבציות וחוזקות שונות נחשפו, כל 
מחויב  מאוד  עצמו  את  מצא  הצוות 
ליצור  מרצון  מונע  וערכים,  לחינוך 
ולקבל משמעות, בא מאהבה למקצוע 
ולתפקיד ומאמין שכל רגע נתון צריך 

להיות משמעותי. 

הצוות התחייב לקחת חלק משמעותי 
בפעילות האזורית ולקחת את בני הנוער 
למסע "הכי רחוק שאפשר.." ברצונם 
לגבש נוער מוביל, נוער שקשוב לסביבתו, 
שמכוון לעשייה חברתית הכוללת נתינה, 
פתיחות וסובלנות. לגרום לבני הנוער 
להדריך, לתרום לקהילה ולהיות מעורב 

חברתית מתוך מניע פנימי אמיתי.

חברי הצוות רואים עצמם כמחנכים 
מרחב  ומספקים  גבולות  שמציבים 

לייצר  ולנסות,  לטעות  הנוער  לבני 
מקום מוגן ובטוח לצלוח את המעבר 
בזהויות המתפתחות של הנוער,  להכין 
אותם ולספק להם כלים לצלוח את גיל 
ההתבגרות ובדרך לגרות אותם לחלום 

ולהגשים.

הרכב מגוון ועשיר של דמויות צעירות 
מובילות חינוך בלתי פורמאלי בערבה 
יוצרים תחושה מרגשת ומסקרנת מאוד 

לקראת שנת הפעילות.

שיהיה בהצלחה לכולנו !

נוער, נוער, נוער
הבלתי  החינוך  של  ההדרכה  צוותי 
פורמאלי נפגשו באגם ספיר לעצירת 
התבוננות בתוכנית השנתית ובמטרות 

יחידת הנוער. 

לסמינר הגיעו המד"בים מפארן, חצבה 
וספיר שממשיכים גם לשנה הבאה וכן 
חמשת הגרעינרים שמובילים את פעילות 
התנועה במועצה. בשלב הראשון הונחו 
המדריכים להציג תעודת זהות המורכבת 
מרבדים שונים שכוללים תובנות כמו 
מה מניע אותם לעבודה חינוכית? מהן 
החוזקות ומה העשייה שמאפיינת אותם, 
מהם האתגרים שהם צריכים לעבור 
השנה ואיזה דרך הם בוחרים לעשות 

השנה בערבה?

מירית הילמן • מנהלת יחידת נוער

 mirit.etgarim@gmail.com
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איש, מספר כפול ממספר המשתתפים 
בשנה שעברה.

באירוע השתתפו שני מאסטרים בכירים 
מחו”ל והמשתתפים תרגלו איתם תרגול 

שקיעה את תוך הלילה.

אורחי יוגה ערבה המשתתפים בסדנאות 
הם קהל נפלא שתענוג לארח אותו ואנחנו 
מעוניינים לשוב ולארח אותם גם בשנה 
הבאה בצורה הטובה והמהנה ביותר 
תוך למידת כל המסקנות מהתנהלות 

האירוע השנה.

יוגה ערבה מתקיים במסגרת שיתוף 
איילות  חבל  עם  התיירותי  הפעולה 
התיירות  לקידום  החשובים  שותפינו 
יכול להתקיים  והוא לא היה  בערבה 

בלי הסיוע הנדיב למימון האירוע ע”י 

שותפות ערבה אוסטרליה של הסוכנות 

היהודית וקרן מיראז’ המסייעת לקידום 

התרבות בנגב. 

עומד  ולפנינו  מאחורינו  ערבה  יוגה 

אירוע צפרות ואמנות שיתקיים ב8-10 

בדצמבר רשמו ביומנים, קחו חלק והפיצו 

הלאה... 

רינת רוזנברג • רכזת תיירות

 rinat@arava.co.il • 1-800-225-007

www.arava.co.il/tourism

תיירות

יוגה ערבה 2011 
גם  השני.  ערבה  יוגה  אירוע  הסתיים 
של  לאורכה  התפרס  האירוע  השנה 
כמעט  סדנאות  והתקיימו  הערבה 

בכל היישובים

חבלי  חווה  האירוע  שעברה  בשנה 
לידה שנבעו מאופיו הייחודי ואשר פנה 
למתרגלי יוגה לבוא ולהשתתף באירוע 

חדש ולא מוכר.

השנה ניתן היה לראות שהאירוע הקודם 
היה מקפצה טובה וההרשמה הייתה 

ערה.

פעולות השיווק ויחסי הציבור לאירוע 
הביאו לכך שבאירוע המרכזי ביום שישי 
בחוות האנטילופות לקחו חלק מעל 500 

צילום: גילה טל
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בטן גב
סיפרו  לא  שכנראה  תינוקות  יש 
הכרחית  הבטן  על  ששכיבה  להם 
כן, הם  וגם אם  להתפתחות שלהם.  
הזו.  בתנוחה  לשכב  מסרבים  פשוט 
תינוק  להשכיב  כשננסה  לפעמים 
שממש לא מכיר את השכיבה על הבטן 
רע. רוח  ומצב  עצבים  בבכי,  ניתקל 

למה שכיבה על הבטן כל כך חשובה?

שכיבה על הבטן היא תנאי הכרחי וראשוני 
ליצירת עקומת עמוד השדרה. בשכיבה 
על הבטן התינוק חווה גירוי תחושתי 
לחלק הקדמי של הגוף ולומד לחוש את 
כוח הכובד ובעזרתו להרפות את הגוף. 

בנוסף, בשכיבה על הבטן מתפתחת 
היכולת לשימוש בכוחות הקרקע, התינוק 
דוחף את גופו כנגד הרצפה מה שמכין 
אותו לשלבי ההתפתחות העתידיים. הוא 
לומד לחזק את השרירים ובעיקר את 

שרירי הגב.

תנוחת  על הבטן מהווה את  שכיבה 
המוצא לשלבים חשובים בהמשך כמו 
התהפכות, זחילת גחון, עלייה על שש, 
זחילה על שש, והתיישבות ולכן ככל 
שתינוק ישכב יותר על הבטן ובצורה 
נינוחה כך יהיה מוכן יותר לתרגל את 

השלבים החשובים האלו.

למה השכיבה על הבטן קשה לתינוק?

תינוק בן יומו ישכב על הבטן ללא בעיה 

בתנוחה הזו מאוד נוח לו והוא מרגיש 
כמו בתנוחה העוברית ברחם. הבעיה 
על  מושכב  התינוק  כאשר  מתחילה 
הגב רוב הזמן, בעקבות הנחיות משרד 
בריאות למניעת מוות בעריסה. ההנחייה 
מתייחסת אך ורק לשינה אך לפעמים 
גורמת להורים לא להשכיב את התינוק 

על הבטן גם בזמן ערות במהלך היום.

בשלושת חודשי חייו הראשונים התינוק 
מבלה את רוב זמנו בשינה ולכן רוב הזמן 
נמצא על הגב. הזמן הנותר מתחלק בין 
נשיאה על הידיים, עגלה, סלקל ועוד. 
שכיבת יתר על הגב יכולה ליצור זקיפה 
מאוד גדולה בגב ונוקשות בבית החזה, 
אשר מקשות מבחינה פיזית על שכיבה 

תינוקות מדור מאת נגה ליבני - גיבורי
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בראש השנה נוהגים אנו לאכול דבש.

וכבר בספר נחמיה מוזכר שעזרא ונחמיה הורו לעם בראש השנה 
י ָקדֹוׁש  ְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכוֹן לוֹ כִּ ים ְושִׁ תּו ַמְמַתקִּ ים ּושְׁ ַמנִּ "ְלכּו ִאְכלּו ַמשְׁ

ֶכם" )נחמיה, ח', י'(. י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ָעֵצבּו כִּ ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו ְוַאל תֵּ

נוהגים אנו לכנות את העוסקים בענייני דבש ומכוורת - כוורנים. 

בשל  המעטה(  )בלשון  הכינוי  את  אוהבים  לא  הכוורנים  ואולם, 
ההשתמעות הנלווית )רחמנא לצלן(. 

צופית,  ממושב  זקס,  ליליק  חברתי,  הציעה   1999 אוגוסט  בחודש 
דבוראי,  אשת  היא  ליליק  דבוראי.  המילה  את  ללשון  לאקדמיה 

כלומר, דבוראית ועמיתיהם הם דבוראים. 

ההצעה נתקבלה.

מהיום נאמר: דבוראי דבוראית, דבוראים.

והעיקר: שתהא לנו תשע"ב שנה טובה ומתוקה כדבש. 

חנהלה בלאו • מושב עין יהב
 hblau@arava.co.il

פליטת פה

נינוחה על הבטן.

לכן חשוב במיוחד בחודשים הראשונים 
לחייו של התינוק לאפשר לו שהייה בכל 
המנחים בטן, גב וגם על הצדדים שאותם 

יצטרך בהמשך כשירצה להתהפך.

אז מה עושים?

מטרת התרגילים הבאים היא לעזור 
הבטן,  על  בנינוחות  לשכב  לתינוק 
מידי,  שמוחזקים  שרירים  להרפות 
לחזק שרירים שרפויים, ולהביא ידיים 

לקו האמצע .

• שכיבה על הבטן בזמן ערות, אפילו 
לכמה דקות. לפתח הרגל של שכיבה על 
הבטן. עם התרגול, שימו לב שזמן השהייה 
על הבטן הולך ומתארך בהדרגה. יש 
לשים לב שהידיים נמצאות לצידי הראש 

מה שיסייע בהמשך להרמת הראש.

של הישבן והרגליים לכיוון הרצפה יסייעו 

בהרמת הראש.

• שימוש בכדור פיסיו – משכיבים את 

התינוק על הבטן על כדור הפיסיו. אפשר 

להוסיף הקפצות עדינות, תנועה עדינה 

מצד לצד ותנועה עדינה קדימה אחורה. 

התנועה עשויה להקל על השהייה על 

הבטן.

בשלב מאוחר יותר שבו התינוק נשען על 

מרפקיו, נניח אותו על הכדור שעון על 

המרפקים, ונבצע את אותן תנועות. 

בהצלחה!

בשלב מאוחר יותר, שבו התינוק נשען על 
מרפקיו. נניח אותו שעון על המרפקים, 
כך שהידיים הן ברוחב הכתפיים. אפשר 
להוסיף מגע עמוק בשכמות ובידיים 

כאשר הוא שעון על המרפקים.

• תנוחת ערסול – בידיים, בתוך פוף, 
עוזרת  הערסול  תנוחת  בד.  במנשא 
להרפות את שרירי הגב והבטן. כמו כן 
היא עוזרת בהבאת שתי הידיים לקו 

האמצע.

• מגע עמוק )עיסוי, טפיחות, שפשופים, 
מעיכות קלות( בכל הגוף )גב, בית חזה, 
ידיים, רגליים, אגן, בטן, כתפיים…( – 
המגע העמוק מגביר את מודעות הגוף 
של התינוק. בנוסף לכך, הוא מוריד מתח 

במידה וקיים בגוף.

כאשר התינוק שוכב על הבטן – מגע 
עמוק בידיים, בכתפיים, באגן ולחיצה 

צופר,  מושב   • לבני-גבורי  נגה 
מדריכה להתפתחות תינוקות ויועצת 

 nogalit@gmail.com • שינה
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רגע של הסטוריה מדור מאת אמנון נבון

תקשורת
בן  עם  לשוחח  רוצה  כשאני  היום 
את  שולף  אני  חבר,  או  משפחה 
הטלפון הנייד, מחייג או שולח מסרון 
דרך  עבר  התקשורת  עולם  וזהו. 
לפני  כאן  שהתיישבנו  מאז  ארוכה 

למעלה מ-50 שנה

כשהקמנו את היאחזות הנח"ל )נוער 
חלוצי לוחם( עין יהב, מכשיר הקשר 
היחידי עם ה"עולם החיצון" )היום העולם 
החיצון קרוב אלינו יותר מאשר באר שבע 

זמנים( היה מכשיר  באותם 
קשר צהלי שהשידור בו נעשה 
במורס )שיטת קשר בצלילים 
לכל  שבו  וארוכים  קצרים 
אות יש סימן בקווים ונקודות. 
קו=צליל ארוך, נקודה=צליל 
קצר(. המכשיר הופעל על ידי 
קשרית בחדר מיוחד שרק היא 
הורשתה להיכנס אליו ורק היא 
הבינה וידעה לשדר ולקלוט 
בשיטה זו. הקשר היה מתבצע 
אחת לארבע שעות עם פיקוד 
דרום וזה היה אשנבנו היחיד 

החוצה.

ו  הי שהתשדורות  כמובן 
מוצפנות מחשש שהאויב יגלה 
את ההודעות שרבות מהן היו 
בערך כך: "הודעה מקצין העיר 
פתח תקווה לאמנון נבון שישלח 
שמעו  שלא  להוריו  מכתב 
ממנו בחודשיים האחרונים". 

הקשרית היתה קולטת, מפענחת ומביאה 
למ"פ והוא היה הסמכות שהחליטה מה 
לעשות עם ההודעה. אם במקרה הרגזתי 
אותו באותו יום, דבר שהיה קורה לעיתים 
קרובות, אזי ההודעה לא היתה מגיעה 

אלי בכלל.

במקרי חירום, ולדאבוננו היו כאלו, היה 
צריך לחכות לשעת הקשר המוסכמת, 

בכדי  שעות,  לארבע  אחת  כאמור 
להודיע שיש פצוע וצריך מטוס פייפר 
בכדי לפנות אותו לבית חולים. וגם אז 
לא תמיד היה מטוס בנמצא ופינוי שכזה 
היה לוקח שעות רבות. מזל גדול שאיש 
לא הלך לעולמו כתוצאה מהנתק שבו 

חיינו זמן רב.

באחד המקרים הגיעה הודעה שאבא 
של אחת החיילות נפטר. לרוע המזל, 
טעתה הקשרית שפיענחה את ההודעה 
באות אחת וההודעה נמסרה לחייל אחר 

בעל שם כמעט זהה. החייל נשלח לביתו 
החי  אביו  כאשר  שבץ  קיבל  וכמעט 

והבריא פתח בפניו את הדלת.

לאחר כשנתיים התקין הדואר מכשיר 
רדיו טלפון בהאחזות. זה היה משהו 
חדשני, לכבודו הותקנה אנטנה בגובה 
30 מטר וחדר גדול שבו היו המכשירים 
הרבים והגדולים שאיפשרו את הקשר.

האנטנה הגבוהה היתה אחת מצורות 
הבילוי של החברים שנהגו להתחרות 

ולהמר מי יטפס למעלה הכי מהר.

טלפון פלאים זה, לפעמים עבד וסוף כל 
סוף יכולנו להתקשר בעצמנו ובקולנו 
לאותן  כמובן  בצפון,  למשפחותינו 

משפחות שהיה להן טלפון בבית.

ואיך התקשרתי למשפחתי ? סובבתי את 
המנואלה במחולל. לאחר 10 ניסיונות 
סרק הייתה עונה מרכזנית. מסרתי לה 
את מספר הטלפון של מזכירות המושב 
בו גרו הורי. המרכזנית חייגה 
מישהו  זמן  באותו  היה  ואם 
את  מרים  היה  במזכירות, 
הטלפון ואז יכולתי לדבר איתו 
בקולי קולות:"הלו, הלו, תמסור 

להורי שככה וככה.....".

הייתה כבר התקדמות  זאת 
רצינית ובדרך הזו גם קיבלנו 
 " ת ו י ט ר ק ס י ד " ת  ו ע ד ו ה
הזמן  במשך  ממשפחותינו. 
הותקן במזכירות המושבוץ גם 
מכשיר קשר אלחוטי "מוטורולה" 
שהיה מחובר למשרדי הסוכנות 
והיה  שבע  בבאר  היהודית 
יעיל מאוד בטיפול בעניינים 
המשקיים ובמקרי חירום. רק 
עם המעבר לישוב הקבע בשנת 
1967, חוברה מזכירות המושב 
לקו 'בזק' רגיל ואחר כך במשך 
מספר שנים חוברו בהדרגה גם 

בתי החברים.

אשמח מאוד אם מישהו מהדור הצעיר 
ילמד אותי איך אפשר כיום להתקשר 
להורי באייפון, שמעתי שיש בו אפליקציה 

שמאפשרת להתקשר לעולם הבא.

אמנון נבון • מושב עין יהב

 amnon.n@arava.co.il
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מאוד, נעים הליכות ואני גאה להיות 
חלק ממערכת שמעבר לשיקולי תקציב 
יודעת גם לתמרן ולתמוך הומניטארית. 
תודה גדולה מגיעה גם למרצים במרכז 
המשתלמים שענו על שאלותיו ונתנו גם 
מעבר. זוהי סנונית ראשונה ואנו בהחלט 
סבורים שיש בסיס להמשך שיתוף פעולה 

וקליטת סטודנטים מאפריקה אצלנו".

ומה עבדאללה אומר על כל העניין ?

ממש לפני עזיבתו קיימנו עם עבדאללה 
ראיון בעברית ובאנגלית. הראיון המלא 
מופיע באתר האינטרנט שלנו. במהלך 
הראיון מודה עבדאללה על ההזדמנות 
שניתנה לו ועל היחס שקיבל " למדתי 
יכול לעשות שם.  כמה דברים שאני 
האנשים טובים וכל אחד עוזר לשני. כל 
אחד שהולך למקום, מגיע הזמן שהוא 
צריך לחזור הביתה. ועכשיו הגיע הזמן 
שאני צריך לחזור הביתה, כי עכשיו יש 
לי מדינה ומדינה זה כמו אימא. מישהו 
שאוהב את אימא שלו, אוהב את המדינה 
שלו. תודה רבה לאנשים שפה, במדינה 

ובערבה".

)תודה לנועה זר, אחראית פיתוח משאבים 
ופני בן-דוד מנהלת טל"ק ערבה, על 

הראיון עם עבדאללה(

סטודנט סודני ראשון
בין  יבשות  חוצה  פעולה  שיתוף 
למרכז  עד  הגיע  חילוץ  משלחות 
נקלט  בסופו,  בערבה.  המשתלמים 
מדרום  וואני  עבדאללה  הסטודנט 
פעם  זוהי  במרכז.  ללימודים  סודן, 
מקבלים  סודנים  שפליטים  ראשונה 
את  יעזבו  בטרם  חקלאית  הכשרה 

הארץ.

נתחיל מהסוף. עבדאללה וואני נוצרי 
בן 30, נשוי ואב לילדה בת 7 הוא פליט 
והוא הסטודנט הסודני  סודן  מדרום 
הראשון במרכז המשתלמים בערבה. 
אשתו וביתו חזרו לדרום סודן והוא הצטרף 

אליהם לאחרונה, ב-24/10/11. 

הסיפור מתחיל בכלל בסודן לשם יצא 
צוות בהשתתפות אלעד סקר, מפקד 
יחידת החילוץ שלנו. אלעד מספר " בסוף 
חודש יולי הובלתי צוות סיוע רב לאומי 
לדרום סודן. הצוות יצא מטעם ארגון 
ישראיד - פירסט ובשיתוף ארגון נוצרי 
אוונגליסטי- אופרשיין בלסינג. הגענו 
לשם כשבועיים אחרי הכרזת העצמאות 
ולפנינו מראות קשים. ארץ קשה מאוד, 
יחד עם זאת  ומחלות.  עוני רב, רעב 
האנשים אופטימיים ומלאי שמחת חיים. 
ישנו במתחם מאובטח על גדות הנילוס 
ופעלנו בכפרים מחוץ לג'ובה, שם טיפלנו 
בחלוקת מזון ציוד וכילות ובנוסף, הדרכנו 
כיצד להקים אוהלים. כמו כן סייענו 
לבית  מים  לטיהור  בהקמת מערכת 
החולים בג'ובה בירת דרום סודן, וסיפקנו 
כדורים לטיהור מים וכדורים נגד מלריה. 
בדקנו גם את נושא הפוסט טראומה 
התעללות  שעברו  לנערות  במקלט 
מינית קשה. בסוף יום מפרך כשפתחנו 
את הברז במקלחת יצא בוץ מהנילוס 
דולרים  כשמחליפים  מים...  במקום 
הכסף המקומי מגיע ארוז בניילון נצמד 
היישר ממכונת ההדפסה. נפגשנו עם 
אנשי ממשל ועם הבישוף האזורי ואחד 
הנושאים שעלו היה הדרכה חקלאית. 

כחודש לאחר שובנו ארצה פנתה אלי 
אחת הבנות מהמשלחת וביקשה סיוע 
נקודתי לפליט סודני שמתגורר באילת 
חווה  בהקמת  שותף  להיות  ומעוניין 
חקלאית בסודן. סגרנו מעגל מהיר בינינו 
לבין הארגון ובסיוע מקצועי ואנושי של 
צוות מרכז המשתלמים. הבחור הוזמן 
ללימוד במסגרת הקורסים המוצעים 

כיום מרכז המשלמים !".

חני ארנון, מנהלת מרכז משתלמים 
מארגון  תמר  אלי  "פנתה  מוסיפה 
בירושלים.  היושב  'אופריישן בלסינג' 
הארגון מבצע מבצעי "חזרה מרצון" 
לפליטים המעוניינים לשוב למולדתם 
ולהתאחד את משפחותיהם. ההערכה 
היא שבעקבות הכרזת העצמאות בדרום 
סודן, פליטים יבקשו לשוב לביתם. אחד 
הפליטים עליהם דיברה הוא עבדאללה 
וואני שחי כיום באילת. לדבריה, הוא עסק 
בעברו בחקלאות והוא מעוניין בהדרכה 
חקלאית בטרם ישוב למולדתו. לא היה 
לנו תקציב על מנת לפתוח קורס מיוחד 
לתלמיד בודד וההצעה שלנו הייתה, 
לאפשר לעבדאללה להשתלב וללמוד 
בהיצע הקורסים הקיים היום. פניתי גם 
ל'זרעים גדרה' שתרמו לו זרעים ולהם 
התודה. עבדאללה התקבל אצלנו בחום 
רב והסטודנטים ממזרח אסיה קיבלו 
דובר שלוש  הוא  גדול.  אותו בחיבוק 
שפות – עברית, אנגלית וערבית ומגיע 
יום יום הלוך וחזור מאילת. הוא מרשים 

אוסי ניר • דוברת המועצה

ossi@arava.co.il

מרכז המשתלמים בערבה



נקודת מבט מדור מאת רונן לוי

אתייחס לגשר שבנייתו מעסיקה אותי 
בימים אלה- החיבור בין חינוך ותפיסה 
לבין  ולדורף(  )חינוך  אנתרופוסופית 
פסיכותרפיה הוליסטית- גוף-נפש. היות 
וזהו נושא מורכב אתייחס במאמר זה 
הרבה  האנתרופוסופית,  לראייה  רק 
מהרעיונות שלה דומים באורח פלא 
לפילוסופיות ההוליסטיות גם בתחום 

הפסיכותרפיה.

הגשר האנתרופוסופי לחינוך

הנפוצות  הקדומות  הדעות  אחת 
אינו  שהוא  היא  ולדורף  חינוך  על 

מעניק למתחנכים בו תמונת מצב 
שמחוץ  החיים  על  מציאותית 
לבועה האנתרופוסופית. דעה זו 
גורמת להרבה אנשים רתיעה 
מלהתעניין בגישה זו. כנראה 
שזו הייתה אחת הסיבות לכך 
גולדשמידט  גלעד  שיצא 
מאוניברסיטת חיפה למחקר 

הדוקטורט שלו. 

גולדשמידט שואל במחקרו 
מכין  ולדורף  חינוך  האם 
את הילדים לחיים שמחוץ 
למסגרת בה הם לומדים ? 

http://spirituality.haifa. -ראו
 .ac.il/3rd_conf/video.html

תנועה  היא  אנתרופוסופיה 
רודולף  ד"ר  ידי  על  שהוקמה 

שטיינר, הוגה דעות וחוקר שנפטר 
בשנת 1925, במערב אירופה, אשר 

חוקרת את הטבע הרוחני של האדם 
ומנסה לתת מענה הולם, בצורה פרקטית, 
הצורך לדעת את  לאותם אלו אשר 
טבעו הפנימי של האדם מקונן בקרבם 
. שטיינר, שהיה בקיא מאוד בחוקי הטבע, 
טען כי בבסיסו של האדם קיים מרכז 
רוחני אשר מניע את כוח החיים ומבטא 
אותו באמצעות החלקים הגשמיים אותם 
אנו תופסים בחושינו )מניפיסטציות(. 
על מנת לחוות את הבסיס הפנימי הזה 
וליהנות מהשפע שלו, על האדם להצליח 

לבנות גשרים
ליד  עובר  כשאני  פעם  בכל  כמעט 
אליה  פליאה,  תחושת  בי  עולה  גשר 
בונים  מיד מתלוות שאלות כמו: איך 
גדול- האם  כזה  בנו דבר  איך  גשר? 
הנחיתו אותו מלמעלה, בנו אותו פיסה 
פיסה? התחילו מגדה אחת ובמקביל 
גם  איך?  באמצע,  ונפגשו  מהשנייה 
אחרי שראיתי מחלפים וגשרים רבים 
נבנים לאט לאט בעודי עומד יום יום 
ומביט בהם בהשתאות, עדיין  בפקק 
האסוציאציה  גשר,  רואה  כשאני 
קסם  כמו  שזה  היא  שלי  הראשונית 
לייצרו-  שהצליחו  שהוא-  טבעי  על 

כמו פירמידה במצרים.

אבל גשר הוא לא רק גשר פיסי, הוא 
גם סמל. זה באמת מורכב לבנות גשר, 
בייחוד כשמגיעים מקצוות כל כך רחוקים. 
כיצד ניתן לגשר בין מחלוקות? כיצד ניתן 
לגשר בין גישות ותפיסות שונות- לא 
כדי ליצור הומוגניות פשטנית אלא כדי 
לנוע באופן זורם בין המרכיבים השונים 
המכילים את מורכבויות החיים. עבורי 
בניית גשרים היא אתגר הוליסטי. שהוא 
גם אתגר אישי בו אני מנסה לחבר בין 
חלקיי השונים שהם גם לעיתים מנוגדים 
או סותרים לכדי יחידה שלמה ומאורגנת. 
זהו גם אתגר בין אישי המתבטא בקשיי 
עם הסביבה שלי, הקרובה או המקצועית 
לסייע  מנסה  כשאני  ומורה  כמטפל 
למטופלי ולסטודנטים שלי להתחבר 
עם הגוף והנפש שלהם או כשאני מנסה 
להתקשר איתם וליצור איתם קשרים 
קרובים, רגשיים יותר. וכן, זהו עבורי גם 
אתגר חברתי- כמי שחי בקהילה )גם 
מקצועית וגם גיאוגרפית(, הנחשבת לזרה 
להרבה אנשים, אני רואה את זה כאתגר 
אישי הקורא לי  לחבר בין העולמות 
ולמצוא שפה משותפת המחברת בין 

הקטבים והדעות הקדומות. 

הוא  ב'עיתון ערבות' בשבילי  כתיבה 
זו   בכתבה  גשר.  בניית  של  סוג  גם 
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צמיחתו. בשלב השלישי בין הגילאים 
14-21 צרכיו של הילד ממוקדים יותר 
בפיתוח החשיבה וההסברים הקונקרטיים 
של תהליכי החיים. בשלב זה חשוב ביותר 
להתייחס לילד בגובה העניים ולנהל איתו 

תקשורת שוויונית ומכבדת.

שלו  בדוקטורט  הוכיח  גולדשמידט 
ולדורף  בחינוך  שמתחנכים  שילדים 
לחיים  איכותיים  בכישורים  מצוידים 
שלא  מאילו  יותר  גבוהות  וביכולות 
התחנכו על-פי דגם זה. הוא טוען שבשל 
העובדה שהדגש המרכזי בשיטת חינוך 
זו הוא על הפנימיות של הילד, על אותו 
גורם פנימי המגשר ביו חלקיו השונים, 
אותו מקום שדרכו לומד הילד לזהות 
את איכויותיו, כישוריו, לפתחם ולטפחם 
בתוך מסגרת תומכת המתקשרת איתו 
על בסיס אישי שבאמת מסוקרנת להכיר 
אותו לגלות את סגולותיו וייחודו הילד 
יוצא מועשר בכישורים ומחוזק מתוכו 

בדרכו אל העולם שבחוץ. 

המתחנך בחינוך אנתרופוסופי לומד, 
ליהנות מהלמידה, הוא סקרן  אפוא, 
לפתח כישורים ויכולות חדשות ולהעשיר 
את הקיימות, ולפיכך הוא יוצא עשיר 
ביכולות פנימיות, פתוח וממושאב בכוחות 
ואיכויות פסיכולוגיות, רוחניות ומעשיות 

כלפי מה שיש לחיים להציע לו. 

לצד  מתקיימות  הוליסטיות  קהילות 
תפיסות קונסרבטיביות מוצאות את 
עצמן פעמים רבות כתופעות לוואי של 
החברה, כאלטרנטיביות. אך מטרותיהם 
של תפיסות אלה זהות בשתי הגדות: כולן 
שואפות לאיכות חיים, יצירתיות דינמית, 
ובנפש,  בגוף  חיה  נוכחות  משמעות, 
התפתחות, צמיחה ודיוק בכוונת הלב. 
כעת כל מה שנותר הוא  להמשיך לעבוד 

על בניית גשרים  בין העולמות.

לגעת במהותו הפנימית. נגיעה זו צריכה 
להתחיל כבר מילדות והיא מתבטאת 
בהתייחסות הבסיסית לילד כאל ישות 

רוחנית.

בבסיס החינוך האנתרופוסופי מונחת 
תיאוריה של פסיכולוגיה התפתחותית 
הילדות לשלושה  אשר מחלקת את 
מחזורים מרכזיים, כל מחזור הינו בן 
שבע שנים. בכל שבע שנים ישנם צרכים 
מיוחדים לילד. על מנת להגיע אל אותו 
בסיס רוחני על המחנך וההורה לזהות 
את צרכיו הפנימיים של הילד ולנסות 
לתת מענה הולם עבורם. עד גיל 7 
הצרכים של הילד הם בעיקר סביב 
פיתוח יכולות הדמיון והמשחק 
המתקיימות בתוך נוכחות גופנית 
בריאה וביטחון פיזי, המתווך 
והמחנכים.  ההורים  ידי  על 
הדגש  אלה  בגילאים 
החזקת  על  הוא  החינוכי 
האימפולסים הטבעיים של 
הילד – המתבטאים בתנועה 
פיזית, בהבעה ספונטנית 
ויצירה  במשחק  המגיחה 
ובפיתוח כוח הרצון הפנימי 
שלו, מטרתם כל אלה היא 
להעניק לילד את התחושה 
טוב.  מקום  הוא  שהעולם 
פיתוח של האינטלקט והדגשת 
החשיבה הליניארית, בשלב זה, 
עלול להפריע בהשגת המטרות 
בשלב  שצוינו.  ההתפתחותיות 
הבא - בין הגילאים 7-14 הצרכים 
ההתפתחותיים של הילד הם להפעיל 
את החיות והדמיון שהתחילו להנץ בשלב 
הראשון ולפתח את האיכויות הרגשיות 
והאסטטיות שלהם. את זה עושים בעזרת 
סיפורי אגדות, משלים, אומנות, מוסיקה 
וכל הכלים התרבותיים הפונים אל הדמיון 
של הילד. בשלב זה  אין לחשוף את הילד  
ללימוד אינטלקטואלי מופשט, וזאת על 
מנת להשאיר את הילד "חי" ומעוניין, ולא 
"לייבשו" ולהרחיקו מוקדם מדי מקרקע 

כותרפיסט  פסי  • י  לו ן  נ  רו
צוקים תושב   • ונטורופת   גופני 

ronenl@arava.co.il
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