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ועדרת פני זקן

רברה סטרייסנד, מרטין שין, ריצ'רד גיר, רוברט רדפורד, ב
הריסון פורד, גלן קלוז, מריל סטריפ ועוד רבים אחרים הם 
שחקנים מוכשרים, העשירון העליון של הסלבס האמריקאי, 
וכל סרט חדש היה גאה להתהדר בהם כשחקניו הראשיים. לפי 
ההגדרה הקרה של הביטוח הלאומי הישראלי, המתייחסת אך ורק 
לתאריך לידתם, כולם משתייכים לאוכלוסיית הגיל השלישי והם 
אינם כשירים לעבודה יצרנית בשכר. במציאות של מדינת ישראל 
הם היו נדרשים לעזוב את מקום עבודתם והיו נשלחים הביתה 

לחיות מכספי הפנסיה שצברו ומקצבת זקנה עלובה.

לבנים,  יהיו  לא  לעולם  "כושים 
נשים לעולם לא תהיינה גברים, 
אבל כולם יהיו זקנים". את המשפט  
הנכון הזה כל כך אמרה מגי קון, 
האפורים"  "הפנתרים  מנהיגת 
בארצות הברית. מנהג האסקימואים 
זקנים  הקרח  בערבות  להותיר 
לשבט,  מועילים  להיות  שחדלו 
נתפס על ידי רבים כבלתי מוסרי. 
מצד אחר, מבקרי מנהג עתיק יומין 
זה נוטים להתעלם מהעובדה שגם 
במדינת "הרווחה" המודרנית, רבים 
מהמבוגרים עדיין נאלצים "ללכת 
אל ערבות הקרח" ולסיים את חייהם 
בודדים ונכלמים בשוליה הזנוחים 
של חברה שמקדשת את הנעורים 
)"צעיר לנצח"(. הסיסמה "העולם 
שייך לצעירים" מבטאת באופן נחרץ 
ובוטה את יחסה של החברה לזקנים, 
ואלה עומדים כיום בתחתית סדר 
העדיפויות החברתי. אוכלוסיית 
האזרחים הוותיקים נתפסת על 
ידי רבים כנטל על החברה. חברות 
ביטוח מבקשות להתנער מאחריותן 
לרווחת אוכלוסיה שממנה גבו הון 
עתק במשך שנים, קופות חולים 
מעדיפות מבוטחים צעירים ובריאים 

ודורשות מקשישים השתתפות 
עצמית מוגדלת, המציאות מלאה 
עדויות לבגידת המוסדות בנתיניהם 
הוותיקים ביותר, דור המייסדים 
ובוני הארץ, וזאת, אף בלי לגעת 
בנושא היחס המבזה שמקבלים 
המזדקנים שלא  השואה  ניצולי 

בכבוד. 

ייתכן שחברה שבה הנשיא  איך 
המכובד והנערץ שלה, הוא אדם 
90, נגיד בנק ישראל הפורש  בן 
נושק לגיל 70, עשירי הארץ שלה 
הם טייקונים שחצו מזמן את גיל 
65, כדוגמת סטף ורטהיימר, מיכאל 
שטראוס, האחים זיסאפל ועוד, 
בצורה  לזקנים  עדיין מתייחסת 
כך פטרונית, סטריאוטיפית  כל 

וגילנית?

גילנות היא התרגום העברי למושג 
ageism. אחת ההגדרות  הלועזי 
קובעת  המושג  של  המקובלות 
שגילנות הינה למעשה הליך שיטתי 
של סטריאוטיפיזציה ואפליה נגד 
אנשים רק משום שהם זקנים. הדבר 
דומה לאופן שבו גזענות או סקסיזם 
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עושים זאת ביחס לצבע העור או 
למגדר.

הממשלתיות  המערכות  גם 
והמשפטיות נוהגות בזקנים בצורה 
לפני  עד  וסטריאוטיפית.  מפלה 
זמן לא רב, אסר המוסד לביטוח 
לאומי על חברות סיעוד להעסיק 
מטפלים ומטפלות מעל גיל 70 רק 
בגלל גילם הכרונולוגי וללא כל קשר 
לכישורי הטיפול שלהם, בית המשפט 
לענייני משפחה אישר החלטה של 
ועדה מנהלית שפסלה זוג הורים 
בשנות ה-50 מלהתקשר עם אם 
ילד  להביא  מנת  על  פונדקאית 
לעולם תוך התבססות שהדבר לא 
יהיה ל"טובת הילד", חקיקה חדשה 
יחסית אוסרת על תרומת ביציות 
לנשים מעל גיל 54, שוב, ללא קשר 
ליכולותיהן האימהיות או החברתיות. 
המשמר האזרחי אינו מאפשר גיוס 
מתנדבים חדשים למשמר האזרחי 
במידה וגילם מעל 72, וזאת ללא כל 
קשר ליכולותיהם הפיזיות או מידת 
תרומתם לשירות. כל אחד מתושבי 
המדינה, שהינו עובד שכיר, פעיל 
ויצרני, יכול למצוא את עצמו מפוטר, 
כדין, עם הגיעו לגיל 67, וזאת ללא 

ליכולותיו,  קשר  כל 
רצונותיו ותרומתו 

ת  י ל כ ל כ ה
למקום העבודה 

שבו הוא עובד.

מסורת ישראל 
מעניקה לזקן 

חשוב  מעמד 
באומרה "לזקנים 

חוכמה", "בפני שיבה 
פני  "והדרת  תקום", 
תשליכני  ו"אל  זקן" 
לעת זיקנה". אם כך, 

איך הגענו למצב שבו גיל מבוגר 
הפך לאות קלון, וניסיונם הרב של 
הזקנים אינו נחשב עוד לבעל ערך 

שלא יסולא בפז? 

כאשר נקבע בשעתו גיל הפרישה, 
היה זה בהלימה לתוחלת החיים. 
התקדמות הרפואה והעלייה בתוחלת 
החיים מחד גיסא, אך ללא שינוי 
בגיל המוגדר לפרישה מאידך גיסא, 
הביאה לגידול במספר הגמלאים 
הבריאים הממשיכים לתפקד באורח 
עצמאי ופעילים בתחומים הקשורים 
לתחביבים  למשפחה,  לקהילה, 

אישיים ולעיסוקים שונים. 

נושא המאחד את בני הגיל השלישי 
הוא הצורך למצוא משמעות, מטרה 
ללא  'לזמן  המעבר  לאור  וזהות 

ה מחויבות'  א י צ י ו

ממעגל העבודה. לאחר שהשתחררו 
מהעבודה בשכר ומטיפול במשפחה, 
'הזמן ללא מחויבות'  הופך ניצול 
למשימה עיקרית. גמלאים, ובעיקר 
גמלאים צעירים, רואים את העיסוק 
בהתנדבות כהזדמנות לפיתוח קריירה 
שנייה וכעיסוק מקדם ומשמעותי 
בגיל  ההתנדבות  הפנאי.  לשעות 
המבוגר, היא דרך מהותית לביטוי 
ושימור מקומם וחיוניותם של אנשי 
הגיל השלישי בחברה, דרכה הם 
משתלבים במארג החיים החברתי, 
מתחזקים את הקשר הבין-דורי, וכך 
נשמרות מערכות יחסים הדדיות 
הידע  על אף  וקשרים חברתיים. 
שצברו, ניסיון חייהם המשמעותי, 
רוח  והיכולות,  הכישורים  מגוון 
ושפע  הטוב  הרצון  ההתנדבות, 
הזמן הפנוי, חברות וארגונים רבים 
אינם "מרימים את הכפפה" ואינם 
מתארגנים כראוי לשילוב בני הגיל 
השלישי להתנדבות במערכת, שבה 

הם תורמים ונתרמים כאחד.

את  מובילה  גביש  שושנה  עו"ד 
הפרישה  חובת  לביטול  המאבק 

במאמרה  באתר בישראל. 
YNET הנושא את 
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הכותרת "רוצים להיות כמו פרס? 
החוק נגדכם" היא טוענת כי נושא 
העבודה לאחר גיל פנסיה בישראל 
הוא סוגיה כאובה. בשנת 2004 חוקקה 
כנסת ישראל חוק המתיר למעסיקים 
לפטר עובד רק בשל הגיעו לגיל 67. 
בכך הנחיתה המדינה מכת מוות 
על שאיפותיהם של עשרות אלפי 
גמלאים שאהבו את עבודתם ורצו 
להמשיך לעסוק בה. אוכלוסיה הולכת 
וגדלה של מבוגרים רוצה להמשיך 
עצומה  חשיבות  לעבודה  לעבוד. 
עבורם בלי קשר לפרנסה. היא נותנת 
משמעות לחיים, הזדמנות להתערות 
חברתית ולקשירת קשרים חברתיים, 
אתגרים  עשייה,  עצמית,  זהות 
לרצונות  עצמית. מעבר  והגשמה 
ולמאוויים האנושיים, שדי בהם כדי 
להצדיק את ביטול גיל פרישת חובה, 
יש מחקרים רבים המוכיחים שוב 
ושוב קשר ישיר בין המשך עבודה 
מַסֶּפקת לבין איכות חיים ותוחלת 

חיים.

לפני כחצי שנה הונחו בפני הממשלה 
תוצאות סקר שערך המשרד לאזרחים 
 50 65% מבני  כי  ותיקים, שמצא 
ומעלה ו-64% מקרב בני 60 ומעלה 
בישראל רוצים להמשיך ולעבוד, אבל 
רק 13% מהם עובדים בפועל )רובם 
בעבודות שאינן המקצוע העיקרי 
שלהם(. 90% מהנבדקים סברו שיש 
לבטל את חובת הפרישה בשל גיל. 
מדובר במספרים שאינם דבר של 
מה בכך, החייבים לחולל מהפכה 
תודעתית כלפי אוכלוסיה שהדעה 
הרווחת לגביה היא שכל רצונה הוא 

להגיע כבר לפנסיה.

את  הגמלאים  שמאבדים  מרגע 
מעמדם היצרני, הם חדלים לעניין את 
המערכת הכלכלית והם מקוטלגים 

בקטגוריה טיפולית סיעודית וכנטל 
על החברה. בחברה המערבית שלנו 
ובעיקר זו הקפיטליסטית, התפיסה 
היא שהנעורים הם ערך עליון ולכן 
התרבות בת-זמננו מעודדת נעורים 
נצחיים ומקדשת את הגוף הצעיר 
הם  הצעירים  האנשים  והבריא. 
יצרנים, עובדים, מרוויחים וקונים 
ובכך משמרים את הכלכלה המקומית 
למערכת  ותורמים  המקיימת 
הכלכלית. כל עוד אתה צעיר, אתה 
נחשב כחלק מהמערכת, אתה רלוונטי, 
אתה חי, היכולות הפיזיות הן טובות 
יותר, המראה מצודד יותר וכמובן 
יכולת הפריון שמעמידה את הדור 
הבא ה"צעיר לנצח". נעורים מקושרים 
ליופי ולרלוונטיות, אלו תפיסות של 
הבניות חברתיות, ואכן, גם התקשורת 
המדיניות  את  ומעודדת  מחזקת 
ובקולנוע,  המקפחת,  החברתית 
בפרסומות ואף בטלוויזיה אנחנו 
נחשפים לרוב לאנשים צעירים או 

שנראים צעירים.

הכלכלית  המערכת  כל  למעשה, 
תעשיית  לכך:  אותנו  מעודדת 
הניתוחים הפלסטיים והפופולריות 
שלהם, האופנה "הצעירה" ואפילו 
ומילפיות  קוגריות  כגון  מושגים 
)MILF( שהשתרשו בשפה ובהרבה 
מובנים, מהווים סוג של לחץ חברתי 
להישאר מיני, צעיר ורלוונטי בכל 
גיל. ההזדקנות וההשלמה עימה הן 
האויבות המרכזיות ביותר בחברה 
בת-זמננו, חס וחלילה נחדל להיות 
סקסיים, שאם לא כן נהפוך לשוליים.

אנשים זקנים מקוטלגים כסניליים, 
ובהתנהגות,  במחשבה  נוקשים 
מיושנים במוסריותם ובכישוריהם. 
הגילנות מאפשרת לאנשים "צעירים" 
לראות את הזקנים שונים מהם, ובכך 

לחדול מלראות את הזקנים כבני 
אנוש. כך נוהגת גם מדינת ישראל 
בצורה  אותם  מקטלגת  בזקניה, 
ששוללת מהם את אנושיותם ונוהגת 
בהם בצורה מפלה המבטאת שילוב 
וניכור. מחקרים  בורות, פחד  של 
מצביעים על כך שרבים משרטטים 
את דמות ה"זקן" ואת ה"זקנה" בצורה 

סטריאוטיפית וחד ממדית.

זקנים הם אנשים מסכנים, חולים, 
חסרי ישע, עם חצי רגל בקבר. זקנים 
אינם רלוונטיים, אינם מעודכנים, הם 
מיושנים, הם מקובעים בעבר, ובוודאי 
שאינם מסוגלים להשתנות או ללמוד 
דברים חדשים. דימויים שליליים אלו 
מקבלים חיזוק בתקשורת ההמונים. 
אלו מדגישים את היות הזקנים עניים, 
חולים וסיעודיים. אינם בוחנים אותם 
באופן אישי, אינם באמת מתעניינים 
ביכולותיהם או תכונותיהם, אלא 
פוסלים אותם באופן קבוצתי תוך 
התעלמות מוחלטת ממאפייניהם 
האינדיבידואלים. "מקטלגים" אותם 
כקבוצה, בדיוק כפי שבעבר "קטלגו" 
קבוצות מוחלשות אחרות כגון נשים, 
ערבים, שחורים או מוגבלים. מחקרים 
גם מצביעים על כך שחוסר האונים 
של אנשים זקנים בחברה שלנו, אינו 
מתרחש כתוצאה מההזדקנות עצמה, 
אלא נובע מדעות קדומות וערכים 
חברתיים מפלים, ממדיניות חברתית 
ומשירותים  ומדכאת  מקפחת 

ציבוריים בלתי הולמים.

מדינת ישראל חגגה לאחרונה, ברוב 
הדר ופאר, את יום הולדתו של נשיא 
המדינה, שמעון פרס. מנהיגי ישראל 
והעולם שיבחו את הנשיא על כך 
מלא  רענן,  צלול,  הוא   90 שבגיל 
רעיונות ויוזמות. כאשר נשאל הנשיא 
ל"סוד" צלילותו ורעננותו המתמשכים, 

דבר העורכת
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הוא מצהיר תמיד שה"סוד" הוא המשך 
העשייה והעבודה. ואכן, החוק מתיר 
לו להמשיך לעבוד כרגיל גם לאחר 
גיל הפנסיה, הגיל שבו רוב האזרחים 
מושלכים כחפצים משומשים שאין 
בהם צורך, בשל אפליה בחסות החוק. 

תהליך הזדקנות האוכלוסייה הוא כלל 
עולמי. העלייה בתוחלת החיים לצד 
הפחתת שיעור הילודה, משנה את פני 
החברה. גם החברה הישראלית עוברת 
שינוי חברתי מהותי. מחברה צעירה 
שעל דגליה הדביקה את דמות החלוץ 
הצעיר, הנער החסון עובד האדמה, 
 gerontology ( מזדקנת  לחברה 
– דור המייסדים  boom(. הזקנים 
ובוני הארץ, ראויים ליחס של כבוד 
ושוויון. המאבק באפליית המבוגרים 
העולמי של  להיות המאבק  צפוי 
המאה ה-21. אם במאה ה-20 היינו 
עדים למאבקים שטרם הסתיימו, 
כיום מצויים  ושחורים,  נשים  של 
המאבקים האלה במרכז הקונצנזוס 
ואין עליהם עוררין. המאבק העתידי 
שייך לפנסיונרים, הנאחזים בתקווה 

שלא יוציאו אותם מחוץ למחנה.

לפיכך הגיעה העת, שכחברה נפנים 
את הצורך להיאבק נגד הסטיגמות 
כנגד  והסטריאוטיפים השליליים 
הזקנה וכנגד הזקנים, נשנה תפיסות 
ועמדות בנוגע לגיל הזקנה ונאמץ 
מדיניות המתייחסת לזקנים בכבוד, 
כבני אדם שווי זכויות, זאת ללא כל 
קשר לגילם הכרונולוגי. במוקדם או 

במאוחר, נגיע לשם כולנו.

מוקדש באהבה רבה לאנשי הגיל 
השלישי באשר הם ובמיוחד לאנשי 
הגיל השלישי בערבה, דור המייסדים 

ובוני הערבה.

לסיום ובנימה אישית

בתום שמונה וחצי שנים נפלאות ומרעננות, בהם הופקו 
36 גיליונות של עיתוני ערבות, ביקשתי לסיים את תפקידי 

כעורכת העיתון וזהו הגיליון האחרון בעריכתי.

מגוון  להביא את  כיצד  רבה  בעיתון מושקעת מחשבה 
הפעילויות במועצה ובאזור בצורה נוחה לקריאה, נעימה 

חזותית וידידותית למשתמש.

 אני מבקשת להודות לראשי המועצה עימם עבדתי,
לילך מורגן, עזרא רבינס ואייל בלום, על האמון ועל היד 

החופשית שנתנו, אין זה ברור מאליו.

תודות והערכה רבה לכותבי המדורים לאורך השנים, על 
שיתוף הפעולה, על תרומתכם הרבה ובהתנדבות לעושרו, 

כיוונו ותוכנו של העיתון. ישר כוח!

תודות לצוות הנפלא )לאורך השנים( בסטודיו ערבה, על 
עיצוב מקצועי ומושקע ותמיד בחיוך.

תודה לצופית לדרגרבר מהיישוב צוקים שחברה לאחרונה 
לצוות הפקת העיתון ונותנת לנו ייעוץ לשוני ושירותי הגהה 

בהתנדבות.

ואחרונים חביבים, תודות לכם, תושבי הערבה וקוראיו הנאמנים 
של העיתון. תודות על פרגון תמידי ומילים חמות, לצד הערות 

לשיפור, רעיונות ואפילו ביקורות.

קריאה מהנה!
אוסי ניר
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רשות הניקוז

הוא  מים  מקורות  פיתוח 
קריטי וחיוני להמשך הקליטה 

בערבה
"המחויבות שלנו היא לקלוט את בני 
הדור השני ולאפשר להם פרנסה בכבוד. 
הביקוש להתיישבות בערבה, לשמחתנו, 
עדיין גדול, הפרנסה העיקרית בערבה 
מתבססת על חקלאות ולכן מרכיב המים 
הוא חיוני ביותר", אומר עמי שחם, 

מנכ"ל רשות הניקוז.
כך  אמינות.  זמינות,  איכות,  כמות, 
מתמצת עמי שחם את דרישותיו ממערך 

המים לערבה.
הערבה מנותקת מרשת המים הארצית 
והמים לחקלאות מגיעים ממי קידוחים 
שרובם מים מליחים. מי השיטפונות 
נקלטים בחמישה מאגרים לאורך נחל 
ערבה ומעשירים את האקוויפרים. המים 
הבעייתיים והיקרים בביצוע והפקה 
כלואים במעבה הקרקע וכדי להגיע 
אליהם יש צורך בקידוחים עמוקים 
מאוד כדוגמת קידוח בנחל ברק בעומק 
קילומטר וחצי, שהוא גם הקידוח העמוק 
בארץ. במקרה הנ"ל, יש לקרר את המים 

.H2S -ולטפל בברזל וב

החקלאים בערבה מגדלים גידולים 
דומים הנשתלים באותו הזמן ולכן גם 
מושקים באותו הזמן, מה שיוצר תקופות 
שיא של שימוש במים בחודשים אוגוסט 
ועד נובמבר. כדי לענות על הדרישה 
והצורך, הוקמה מערכת אספקה אזורית 
בכמויות  טובה  שליטה  המאפשרת 
המים המסופקות לכל משק. "המערכת 
מסייעת לנצל בצורה מיטבית את המים, 
אם זה בסגירת מגופים בשעת הצורך, 
תורנויות השקיה, העברות מים בתוך 
האזור, בקרה וסיוע בחיסכון בפחת 
מים, הפקת חשבונות ובעיקר עשיית 
צדק בגורם הייצור ההכרחי לשמירה 
על מקורות המים ואיכותם גם לעתיד. 

ספק המים שלנו הם חברת "מקורות" 
ואנו עובדים ומתואמים איתם באופן 
צמוד ושוטף. ניהול משק המים מחייב 
אותנו במשמעת אישית וגם מקומית 

ואזורית".

ברכה  גשמי   – בערבה  השיטפונות 
וגם זעם. מי השיטפונות מחלחלים 
ונמהל  נשאב  אחר  וחלק  לקרקע 

משפר  ובכך  המליחים  המים  עם 
יש  אולם, לשיטפונות  איכותם.  את 
מעבר  אטרקטיביים.  פחות  צדדים 
לנזקים הישירים הנגרמים לשטחים 
החקלאיים, השיטפונות יוצרים סחף 
רב שלא מאפשר למים לחלחל והם 
מביאים עימם מוקשים שפוזרו בשטח 
לאחר מלחמת ששת הימים. כיום, אנחנו 
נמצאים בעיצומו של פרויקט פינוי 

ברחבי המועצה
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מוקשים הודות לתמיכת משרד הביטחון 
ומשרד החקלאות. מעבר להסרת הסיכון, 
פינוי המוקשים מפנה אלפי דונמים 

שמיועדים לקליטה חקלאית. 

בערבה.  היום  פעילים  קידוחים   59
פוטנציאל המים באקוויפרים בערבה 
 / פוסיליים  מים  בעיקר  התיכונה, 
כלואים, עומד על כ- 50 מיליון מ"ק. 
בשנת 2012 סופקו 37.0 מלמ"ק, כמויות 
המים המופקות מכל קידוח שלנו הן 
יחסית מעטות והמים אינם ראויים 
וקווי החלוקה  לשתייה, המתפילים 
נמצאים בשלבים מתקדמים. "תחזוקת 
הקידוחים היא לא פשוטה. מליחות 
המים והקרקע הקורוזיבית פוגעות 
בקידוחים, בצנרת, במסננים ובמשאבות 
או  להיאטמותן  עד  התת-קרקעיות 
לסתימות.  הגורמים  חורים  ליצירת 
הטיפול היעיל, הוא כמובן באמצעות 
חומצה מלחית אך מאז האסון בקידוח 
עין יהב 16, לפני כשנה, בו מצא את מותו 
עובד בעת טיפול בחומצה, אין היתר 
לשימוש בחומצות בקידוחים ארטזיים 
המכילים H2S. הקידוח שהיה מושבת 
זמן רב, רק לאחרונה החל לפעול שוב. 
קידוח שכזה שמושבת – פירושו פחות 

מים לחלוקה.

משק המים בערבה הוא משק סגור ולכן 
כל תקלה גורמת לירידה בכמות המים 
המסופקת לחקלאים. יש גידולים, כמו 
הפלפל, שרגישים למחסור במים, אפילו 
לתקופה קצרה. כדי להתגבר על כך, 
הוקמו שני  מאגרים אופרטיביים גדולים 

ומתוכננים שניים נוספים. 

הצריכה כיום עומדת על 70,000 מ"ק 
למשפחה ברוטו לשנה, עלייה מ-36,000 

מ"ק, לפני כ- 15 שנה.

אחד החששות בנושא אספקת המים 
נעוץ בירדן, בממלכה ההאשמית. "לאחר 
הסכם השלום, נותרו בתחומי ירדן 14 
קידוחים והסכם השלום השאיר לנו 

יכולת שאיבה שנתית של הקידוחים 
שם, מהם אנו מפיקים  כ- 7.0 מלמ"ק 
בשנה. איכות המים בירדן טובה יותר 
אך בכל מתיחות, אנחנו בסכנה ואז גם 
אין לנו רשות להיכנס ולטפל בקידוחים. 

"אנו מנסים לאפשר לחקלאים עונה 
סבירה ולא עצרנו את הקליטה. החלטנו 
לקלוט 25 משפחות חדשות מידי שנה 
והמשמעות היא צורך בתוספת של 1.75 
מיליון מ"ק כל שנה. זאת ניתן רק על 
ידי תוספת קידוחים חדשים שפיתוחם 
לוקח לעיתים עד שש, שבע שנים. מדובר 
באפשרותנו  שאין  עתק  בהשקעות 
לממן אותן. על הפרק עומדת כרגע 
תוכנית אב למים בערבה. ישנה כוונה 
לחבר לערבה מקור מים חיצוני בכמות 
המים,  ביקושי  על  שיענו  ובאיכות 
מדובר במערכת אספקה כפולה, מים 
מותפלים ומליחים, נושא מורכב וגם 
יקר. כשתאושר לביצוע תוכנית המים 
ויהיו לנו מים באיכות ראויה נוכל לקלוט 
את הבנים ללא חשש, נוכל להתרחב 
לענפי גידול נוספים ולגוון ולשפר את 
סל הגידולים שלנו. עלות הפרויקט 

הגדול בין 1.5-2 מיליארד ₪".

"משרד האוצר הולך ומפריט את משק 
המים. המשמעות היא שכל מגזר ישלם 

את עלות המים לצרכיו. 
לנו, בערבה, זה משנה בצורה קיצונית את 
כללי המשחק. המשמעות היא שהמים 
לצריכה ביתית אמורים לסבסד את 
פיתוח המים בערבה. השלטון המרכזי 
משיט את הבעיה לפתחו של השלטון 
המקומי. כדי שיהיה פיתוח יש צורך 

לייקר את המים לתושב בכל הארץ. 

לתפיסתי, תשתיות לאומיות צריכות 
להיות באחריות המדינה. האזרח הקטן 
אינו יכול ואינו צריך לממן אותן. אסור 
למדינה להתנער מאזרחיה ומחובותיה. 
נכון להיום, המדינה אינה מעורבת וגם 
לא מממנת ובימים אלו מגבשים תכנית 

מיידית לשנים 2020 – 2013".

רשות ניקוז ערבה – הידעת ?

רשות ניקוז ערבה מורכבת משלוש 	 
רשויות מוניציפאליות: העיר אילת 
הערבה  אזוריות:  מועצות  ושתי 

התיכונה וחבל אילות.

רשות ניקוז ערבה חולשת על שטח של 	 
5,000 קמ"ר ובנוסף, שטחים תורמים 

בירדן ומצרים.

הנחלים העיקריים בתחום שיפוטה 	 
של רשות ניקוז ערבה: נחל ערבה, 
פארן, אמציה, נקרות, חיון,  ערוד,  
צניפים,  עשוש,  כרכום,  שגיא,  מישר,  
ציחור,  מרזבה,  בקעתיים,  שיזף,  
שחק,  מסור,   רודד,  שחמון,  שחורת,  

נחל עמרם ועוד.

רשות הניקוז מפעילה רשת לאיסוף 	 
מדידה  מתחנות  גשם  מי  נתוני 

הפרוסות בכל המרחב.

רשות הניקוז מסדירה הגנות מפני 	 
שיטפונות ותחזוקה לאחר כל אירוע.

רשות הניקוז מתחזקת 5 מאגרי מי 	 
שיטפונות.

תקציב רשות הניקוז, מקורו במכסות 	 
רוב  וקרקעות.  ניקוז לפי בתי אב 
המימון מקורו במנהל מקרקעי ישראל. 

סה"כ גבייה בשנה, כ- 5 מיליון ₪.

נושא גדול ומורכב:  מערכת אילת / 	 
עקבה – הגנה על אזור מפרץ אילת 
אב  תכנית  הכנת  ומזרח.  ממערב 
וביצוע בשלבים למזער סיכוני הצפות 

ונזקים לנפש ולרכוש.

אוסי ניר 	 עורכת העיתון
ossi@arava.co.il • 052-8666111
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מחלקת בטחון

פשיעה בערבה
על  שמעתם  שרובכם  מניח  אני 
אני  האחרונה.  בתקופה  האירועים 
מתכוון כמובן לאירועי הפריצות לבתים 
וגניבות הרכבים. למי שעוד לא שמע, 

להלן מקבץ מהמיטב:

פריצות לבתים בחצבה במהלך הלילה, 	 
וגנבת  בו,  שהו  הבית  שבני  בזמן 

מפתחות רכב ומחשב.
גנבת שני רכבים בחצבה.	 
ניסיון נוסף לגנבת רכב בחצבה.	 
גנבת כספת מבית. גם בחצבה.	 
ספיר – ניסיון פריצה לצרכניה על ידי 	 

שבירת הקיר וכניסה דרכו. רק המזל 
ותושבת ערנית אחת מנעו מהגנבים 

לממש את תכניותיהם.
עידן – גנבת רכב.	 
בלתי 	  )שוהים  שב"חים  תפיסות 

אותם  כל  הם  חוקיים(: השב"חים 
תושבי שטחים שקיבלו היתרי עבודה 
בארץ אך לא חזרו לביתם לאחר שפג 
תוקף האישור, או כאלה שמחזיקים 
בתקופה  מזויפת.  זהות  תעודת 
האחרונה נתפסו שב"חים הן ללא 
אישור והן עם תעודה מזויפת. אצל 
אלה שנתפסו עם התעודות המזויפות, 
היה הזיוף ברמה גבוהה ביותר, עד כדי 
כך שלא ניתן לעלות עליו אלא רק 
על ידי אמצעים נוספים שנמצאים 
המצביע  דבר  המשטרה,  ברשות 
על קשר של אותו שב"ח לגורמים 

פליליים מהסוג הגרוע ביותר.

מאיתנו  אחד  לכל  יקרים,  תושבים 
האחריות להכיר ולדעת את מי הוא 
מעסיק ואת מי הוא מלין אצלו בצימר 

או ביחידת הדיור ליד הבית.

הרבש"צים ביישובים עומדים לרשותכם 
לכל עזרה בבדיקת פועל כזה או אחר 

שברצונכם לבדוק. 

בדומה לכם, גם אני טוען שהמשטרה 
במידה  אצלנו  נוכחות  מראה  אינה 
מספקת, איני רגוע ושקט ממצב זה 
ומאמין שדברים ישתנו, גם אם יידרש 

עוד קצת זמן. 
בסיסיות  פעילויות  ישנן  בינתיים, 

שכולנו יכולים וחייבים לעשות:

לנעול דלתות בלילה. גם חלונות, 	 
אם יש אפשרות.

להתקין אזעקות ומצלמות.	 

לא להחזיק סכומי כסף גדולים 	 
בכספות. 

עובדים זרים – חשוב שגם הם 	 
לא יחזיקו במגורים סכומי כסף 

גדולים.

וגלו 	  ערניים  היו   – שב"חים 
אחריות בנוגע לאלה שאתם 

מעסיקים ומלינים.

ודאו שהביטוח מכסה את שווי 	 
הרכוש שלכם.

נכון, כל אלו לא יפתרו את כל הבעיות, 
אבל לבטח הם יקשו על הגנבים שבדרך 
כלל מחפשים חיים קלים וחסרי סכנה.

נהגו במשנה זהירות!

תרגיל חירום
בסוף חודש מאי נערך תרגיל חירום 
החירום  שבוע  במסגרת  במועצה 

הלאומי. 

מטה החירום של המועצה תרגל תרחיש 
שבו מדינת ישראל נמצאת בלחימה 
במספר חזיתות, הכוללת גם שימוש 

בנשק בלתי קונבנציונלי.

במקרה כזה, אנו צפויים להיות עדים 
הארץ  מצפון  מתפנים  של  לנהירה 
והמרכז בהיקפים שעד היום לא חווינו. 
ההערכות העדינות מדברות על 20,000 
מתפנים. אני לא אתפלא אם יגיעו אלינו 

פי שניים ואף יותר.

אחד הלקחים שעלו הוא שעל מנת 
שנוכל להיערך לתרחיש חירום, כל 
תרחיש חירום, עלינו לדעת מי יכול 
לתרום ומה הוא יכול לתרום. כן, אני 

ברחבי המועצה
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שוב מדבר על התנדבות )ולא בפעם 
האחרונה בגיליון זה(.

בזמן הקרוב יישלח לכל תושב במועצה 
שאלון ובו מספר שאלות שיסייעו לנו 
יותר של  לקבל תמונת מצב ברורה 
המוכנות שלנו כמועצה למספר תרחישי 

חירום. 

אני מבקש את שיתוף הפעולה שלכם: 
אנא מלאו ברצינות את השאלונים 
ובתום מילוי החזירו למזכירות היישוב.

ושוב התנדבות...
אנו משקיעים מאמצים לגייס מתנדבים 

בתחום הביטחון בערבה.
על מנת להתחזק בתחום המשטרתי, 
כמו בתחומים אחרים, מושקע מאמץ 
רב לגייס מתנדבים נוספים למשמר 

צפי  אין  פי שכרגע  על  אזרחי. אף 
לנהל  מעוניין   אני  קורס,  לפתיחת 
וברגע שנדע על  רשימת מעוניינים 
פתיחת הקורס נוכל מיד לצאת לדרך 
בלי לאבד זמן יקר על גיוס מתנדבים. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למש"ק 

משטרה, צ'ארלי ביטון
 police@arava.co.il במייל

מד"א  
צפוי להיפתח קורס חובשים – נהגים 

של מד"א.
לאחר מאמץ לא פשוט, מסתמן שבעתיד 
הקרוב ייפתח קורס חובשים-נהגים נוסף 
של מד"א בערבה. ניתן לזרז זאת, אם 
נעביר למד"א רשימת מעוניינים. אנא 
צרו עימי קשר לפרטים נוספים והרשמה.

כיבוי אש
כן  גם  אמור  כיבוי  מתנדבי  קורס 
לקבלת  אליי  לפנות  ניתן  להיפתח. 

פרטים נוספים. אין הכרח לרישיון ג'.

משטרת התנועה  

משטרת התנועה מבקשת לפתוח נקודה 
בספיר.

על מנת שהנקודה תוכל לפעול כאן 24 
שעות ביממה, אנו זקוקים למתנדבים 
שיתנדבו במשמרות ביחד עם שוטר 
הנקודה. המשמעות של הקמת נקודה 
כזו אצלנו במועצה היא עוד ניידת זמינה 
לטיפול בבעיות. לפרטים, ניתן לפנות 

לצ'ארלי ביטון.

המשך חופשה מוצלחת לכולם, שתילות 
נעימות, ושתהיה שנה מוצלחת.

בכל בעיה ובכל נושא ניתן לפנות אליי.

נועם כרמלי 	 קב"ט המועצה
052-3665928

 noam@arava.co.il
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קבלת אות הרשות המצטיינת

היחידה הסביבתית 

שושנת יריחו וזבוב החול
בחלק מיישובי הערבה קיימת העברה 
העורי  הליישמניאזיס  מחלת  של 
)"שושנת יריחו"( הנגרמת על ידי הטפיל 
מיג'ור. המחלה מתבטאת  לשמניה 
בהופעת נגעים בעור, הנמשכים בין 
שבועות לחודשים ונרפאים מעצמם 
לאחר מספר חודשים גם ללא טיפול 

רפואי. 

הרפואי  הטיפול  למרות  זאת,  עם 
עלולות להישאר צלקות ולגרום לבעיות 

אסתטיות במיוחד באזור הפנים. 

הטפיל מחולל המחלה, מתקיים בטבע 
)בעיקר פסמון, מריון  בחיות מאגר 
וגרביל( ומועבר על ידי זבובי החול. זבובי 
החול הם חרקים קטנים )כ- 2 מ"מ(, 
היכולים לעבור דרך רשתות היתושים 
הרגילות. הם מעופפים ללא זמזום 
ופעילים בשעות הדמדומים והחשיכה 

בחודשים מאי עד אוקטובר.

למרות מאמצים רבים של אנשי מקצוע 
במחקר ואנשי שטח בארץ ובארצות 
נוספות, לא נמצא עדיין פתרון שורש 

למחלה. 

עתה, כשאנו נמצאים בעיצומה של עונת 
הפעילות של זבוב החול,  אנו רוצים 
לרענן את ההנחיות להתגוננות אישית 
מפני עקיצות זבוב החול ולהדגיש כי 
חיוני לנקוט אמצעים אלה בתקופה 
ובשעות הפעילות של זבובי החול כדי 
להקטין את החשיפה לזבובי חול נגועים 

בטפילים. 

במקרה של חשש להידבקות יש לפנות 
חשוב  הדיווח  הקרובה.  למרפאה 
ללמידת דרכי ההתגוננות וצמצום ממדי 

ההידבקות. 

אמצעי התגוננות אישית
שימוש בתכשירי דחייה המיועדים . 1

הגנה  מקנים  העור,  על  למריחה 
מפני עקיצות יתושים וזבובי חול. 
תכשירים אלה יש למרוח אך ורק על 
אזורי הגוף החשופים. לאור הסבל 
המיוחד הנגרם מנגעים באזור הפנים, 
ולהגן במיוחד על  חשוב להקפיד 
אזור הפנים, האוזניים והצוואר. משך 
ההגנה רשום על התכשירים ותלוי גם 
בתכונות הפיזיולוגיות של המשתמש 

ובתנאי הסביבה.

הערב . 2 בשעות  בחוץ  שהייה  בזמן 
והלילה רצוי ללבוש ביגוד ארוך כדי 
להפחית את סכנת החשיפה לעקיצות.

הפעלת מאווררים הן מחוץ לבית . 3
והן בתוך הבית ובזמן השינה )רצוי 
בשני כיוונים( יוצרת רוח המעכבת 
את הפעילות של זבובי החול, ומונעת 

מהם להתקרב ולעקוץ. 

חרקים . 4 דוחי  בתכשירים  שימוש 
ממכשירי נידוף חשמליים, או הבערת 
סלילים לדחיית יתושים מחוץ לבית, 
יכולה לתרום להגנה על מרחב בו 

מצויים אנשים. 

ריסוס רשתות החלונות בתכשירים . 5
להדברת חרקים, ושמירה על חלונות 
ודלתות סגורים בשעות בין הערביים 
והלילה תורמים למניעת החדירה של 

זבובי חול לבתים.

חשוב!! יש לנקוט משנה זהירות בזמן 
והדברה.  דחייה  בתכשירי  השימוש 
חשוב להשתמש אך ורק בתכשירים 
בעלי תעודות רישום בתוקף ולהקפיד 
על שימוש באמצעי הזהירות בהתאם 

להוראות התוויות.

המלצות נוספות כיצד להתגונן מפני 
עקיצות יתושים וקישור לרשימה של 
המיועדים  חרקים  דוחי  תכשירים 
למריחה על העור נמצאת באתר משרד 

הבריאות בכתובת: 

http://www.health.gov.il/Subjects/
  disease/WNF/Pages/protection.aspx

רשימה של תכשירים ליישום בסביבת 
)ע"י מדביר מורשה( נמצאת  האדם 
באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/
LicencesPerMiss ions /Pages /

 Pesticides.aspx

עושה  שלי  הקומפוסטר 
קסמים... או: לאן נעלמה פסולת 

אורגנית במשך 4 שנים?
כבר ארבע שנים שאני מתגוררת במושב 
הראשונות  הפעולות  אחת  חצבה. 
שעשינו, אחרי שהדלקנו מזגנים )עברנו 
באוגוסט ב- 47 מעלות...( הייתה לקנות 
קומפוסטר ביתי להציב בחצר הבית. 

לערבה מחיפה, שם אלתרנו  עברנו 
ישנה  קומפוסטר מתיבת תחמושת 
הסתובבו  בחיפה  באדמה.  שקברנו 
בר  חזירי  על  אורבאניות  אגדות 
בגודל של מכוניות פולסווגאן קטנות 
שמסתובבים ברחבי שכונות הכרמל. 
ובכן, בלילה חשוך אחד התעוררנו לקול 
רעשים אשר העידו כי אגדות יכולות 
)גדול!(  בר  חזיר  למציאות.  להפוך 
התענג לו על הקומפוסטר המאולתר 
שלנו, שלף אותו מהאדמה ואכל מכל 
הבא לפה. מאותו יום נאלצתי לזרוק 
את הפסולת האורגנית הביתית שלי 
לפח הרגיל. אחרי שמתרגלים להשתמש 
בקומפוסטר ביתי יש קושי אמיתי לזרוק 
את קליפות הירקות לפח הרגיל, פתאום 
הפח יותר מסריח וצריך ללכת יותר 
פעמים עד לפח הירוק בקצה הרחוב. 

ברחבי המועצהחינוך
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יעל חביב 	 מנהלת היחידה הסביבתית
sviva@arava.co.il

גילוי נאות- הקומפוסטר שלי בערבה 
משמש אותי ככלי להעלמת פסולת 
אורגנית ולא להכנת קומפוסט איכותי 
וטוב. כבר ארבע שנים שהקומפוסטר 
חצי-שלושת רבעי מלא. מעולם לא 
רוקנתי אותו, מדי פעם הוספתי גזם, 
הרטבתי, הפכתי ו...לא השתמשתי. יותר 
קל לקחת קומפוסט משכן עם שדה של 
פלפל, מלון או חציל. שכנים סיפרו לי 
שפיזרו את הקומפוסט הביתי שיצא 

להם בגינה, וזה עשה נפלאות.

אז למה להמשיך לזרוק פסולת אורגנית 
לקומפוסטר? 

כי זה קל, פשוט וסביבתי. הפעולה 
הפשוטה הזו מצמצת את כמות הפסולת 
שאנו מייצרים בבית, פחות הליכות 
ושקיות זבל בפח הירוק, מחנכים את 
ילדינו ונכדינו לתרבות של איכות סביבה 
ושמירה על הטבע. גם אם זה לא יפתור 
את בעיות העולם או הערבה בנושא 
פסולת אורגנית, עדיין יש הרגשה טובה 
של "עשיתי משהו קטן למען הסביבה". 

אם מסתכלים על הנושא בצורה רחבה 
ומערכתית יותר, יש יתרונות גדולים 
בהצבת קומפוסטרים ביתיים בכל בתי 
הערבה. צמצום היקפי הפסולת יביאו 
לצמצום בהיקפי פינוי האשפה וחיסכון 
כספי בעלויות ההטמנה. חיסכון זה יוכל 

לחזור אלינו בצורה אחרת. 

אז למי שכבר יש בבית קומפוסטר 
או  איכותי  מקומפוסט  ונהנה  ביתי 
מקסם העלמת הפסולת, המשיכו כך. 
למי שמתקשה בייצור הקומפוסט או 
קלים  לפתרונות  ברעיונות  מעוניין 
ונוחים לביצוע התהליך מוזמן לפנות 
אליי ישירות ואנסה לעזור. לדוגמה, 
יש היום בשוק פתרונות קלים רבים, 
יפים ונוחים לפחי שיש מעוצבים עבור 
פסולת אורגנית. באתר המועצה יש 
הנחיות להכנת קומפוסט ביתי אשר 

תוכלו להיעזר בהם. 

שעדיין  מי  כל   - חביבים  אחרונים 
לא הצטרף למהפכת הקומפוסטציה 
הביתית מוזמן לפנות אליי לרכישת 

מספיק  יהיו  אם  ביתי.  קומפוסטר 
פניות נוכל לארגן רכישה מרוכזת של 
דרך  קומפוסטרים במחיר מסובסד 
המועצה. המשרד להגנת הסביבה מקדם 
תקנות להפרדת פסולת אורגנית פריקה 
ביולוגית שיחייבו את כולנו להפריד 
פסולת אורגנית כזרם נקי ברשויות 
המקומיות. בואו נקדים את המאוחר. 

בהצלחה לכולנו!

למי שבכל זאת קנה קומפוסטר והוא 
לה  שאין  כאבן  ביתו  בחצר  עומד 
הופכין, נשמח לקבלו לצורך פרויקטים 
חלק  החינוך.  במערכת  סביבתיים 
ממהפכת איכות הסביבה היא שימוש 

חוזר במוצרים שאחרים לא רוצים... 

כמו תמיד - בסוף הקריאה המהנה 
בעיתון- השליכו לפח הכחול של הנייר. 
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גלי כהן – נעים להכיר
גלי, בת 33, נשואה לנמרוד ואמא 
לרותם בת 3, תושבת מושב עידן 

מזה שנה.
במדעי  ראשון  תואר  בעלת 
עבדה  ובעברה  ההתנהגות 
בתפקידים שונים בתחום השיווק 
והאחרון שבהם בחברת "בטר – 
פלייס". את דרכה בחברה לפיתוח 
החלה לפני כמעט שנה במחלקת 
האינטרנט כמחליפתה של נועה 
בר-נס ובשל ניסיונה נתבקשה 
לסייע בהקמת מרכז המבקרים.

לפרטים
גלי כהן, מנהלת מרכז המבקרים
galic@arava.co.il ,054-4265265

החברה לפיתוח

החדש  המבקרים  מרכז 
להיפתח  עתיד  בערבה 

בתחילת שנת 2014
"דרך חוויה של מסע פיזי, רב-חושי 
השונים  בתחומים  ואינטראקטיבי 
המרכיבים את החיים בערבה, יוכלו 
לערבה  ולהיחשף  להכיר  המבקרים 
מקרוב. מסע זה יאפשר למבקר להכיר 
את מהות החיים בערבה, תוך שהוא 
לוקח חלק ממשי בפעילות הענפה 
המתרחשת באזור", אומרת גלי כהן, 

מנהלת המרכז.

מרכז המבקרים, שייקרא "מרכז ויידור 
להיפתח  עתיד  בערבה",  לחקלאות 
ממוקם  והוא   2014 שנת  בתחילת 
הסיור  בחצבה.  יאיר  תחנת  במו"פ 
במרכז יאפשר למבקריו היכרות עם 
ההתיישבות המיוחדת בערבה והצצה על 
אורח החיים בערבה על גווניו השונים, 
המדבר,  חקלאות  על  מקרוב  מבט 
חקלאות המים המתפתחת, החידושים 
הטכנולוגיים, זנים חדשים של ירקות, 
לתיירות  חשיפה  ופרחים,  פירות 
מדברית וכפרית שנשענת על משאבי 
טבע נדירים, מסלולי טיולים, אטרקציות 
ואתרי אירוח מדבריים ייחודיים ולמידה 

על החי והצומח שבמדבר.

כחלק מתפיסה זו, יחשפו המבקרים 
גם לאמנות המקומית הפורחת באזור 
ובמרכז המבקרים יוצגו פרי יצירותיהם 
של אמני האזור המעוניינים בכך. אמנים 
רבים כבר פנו והתעניינו ואם גם אתם 
מעוניינים, אנא צרו קשר עם גלי כהן.

הסיור במרכז המבקרים מורכב משלושה 
חלקים: צפייה במיצג תלת-מימד, ביקור 
וסיור  אינטראקטיבי-חווייתי  בחלל 

בחממות אמיתיות.

מרכז המבקרים יכלול מבואת כניסה 
ומוצרי  אמנים  יצירות  ימכרו  שבה 
הערבה, בית קפה, אודיטוריום, חלל 
תצוגה חוויתי -  אינטראקטיבי, חממות 
גידול ותצוגה, חצר איכרים ובה כלי 
חקלאות ישנים, גינה ומרפסת לרווחתם 

של העוצרים להתרעננות.  

ברחבי המועצה

הדמייה

הדמייה
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המכינה הקדם צבאית

מכינת פארן יוצאת לדרך 
מזה כארבע שנים פועלת במושב חצבה 
מכינת ערבה. לאור הצלחת המכינה, 
העשייה החיובית והביקוש הגדול מצד 
שמיניסטים להתקבל למכינה, הוחלט 
על פתיחת שלוחה של המכינה במושב 
פארן, "אחות" למכינת ערבה בחצבה.

המכינה החדשה שיוצאת לדרך כבר 
בספטמבר הקרוב, רואה לעצמה כמטרה 
עיקרית לפתח ולהכשיר מנהיגות צעירה 
השונים  העשייה  למרחבי  וערכית 
במדינת ישראל. מנהיגות היונקת את 
כוחה מתוך קשר לארץ ישראל, לעם 
ולמקורות ישראל. מנהיגות בעלת מוסר 
חברתי ורגישות אנושית, שראשיתה 
בדוגמא אישית בחזקת "נאה דורש 

נאה מקיים". 

בשנה הראשונה יתחנכו במכינה בפארן 
כ- 20 חניכים, בוגרי כיתה י"ב לפני 
שירות צבאי, בתקווה להגדלת הקבוצה 
השלישית  בשנה  חניכים  ל-40  עד 
או הרביעית. אנו רואים בפרק הזמן 
שבין סיום התיכון לגיוס לצה"ל "חלון 
הזדמנויות" יחיד במינו ב"מסלול חייו של 
המתבגר הישראלי". בנקודת הזמן הזו, 
בתווך שבין שתי המסגרות התובעניות, 
בית ספר וצבא ולפני הכניסה אל "מרוץ 
החיים", ישנו "חלון הזדמנויות" לחנך, 
להעניק ידע, להעמיק שורשים ולפתח 
מנהיגות ואחריות. בגיל זה ישנה גם 
פתיחות רבה אל הנושאים השונים, 
רצון גדול ללמוד, לעשות ולהתפתח. 
המכינה תחנך לאורם של ערכי היהדות 
והציונות, לחשיבות התרומה למדינה 
ולקהילה, לערך עבודת האדמה ושמירת 
הסביבה, לשירות צבאי מלא ומשמעותי, 

להומניזם, שוויון וכבוד לאחר.

את המכינה יוביל ראש המכינה, שמרי 
צור, השותף גם בהקמה ובנית תוכנית 

מקיבוץ  במקור  שמרי  הלימודים. 
בוגר מכינת  במילואים,  סרן  יפתח, 
'מיצר' ברמת הגולן, בעל תואר ראשון 
המדינה  ומדע  לפילוסופיה  בחוג 
באוניברסיטת תל אביב, לומד כיום 
לתואר שני בחינוך בסמינר הקיבוצים. 
שמרי יפעיל ויוביל את הצוות ואת 
החניכים בשנה הראשונה והחשובה 
שלה ואנו מאחלים לו הצלחה רבה. 
המכינה בפארן תלווה על ידי הצוות 
החינוכי של המכינה בחצבה ותפעל 
תחת עמותת "בין השיטין" המפעילה את 
שתי המכינות וכן את תוכנית "עבודה 
עברית", עבודה מועדפת בחקלאות 
לבוגרי צבא, הפועלת במושבים חצבה 

ועידן.

במתחם  תפעל  החדשה  המכינה 
האשקוביות שבכניסה למושב פארן, 
אשר עובר בימים אלו שיפוץ יסודי 
החניכים  לקליטת  להכינו  במטרה 
בחודש ספטמבר. העבודות נמצאות 
בשלב הגמר ואנו מקווים להשלים גם 

את פיתוח החוץ של המתחם בקרוב. 

בהזדמנות זו אנו מודים לחברי מושב 
פארן שקיבלו את המכינה בזרועות 
פתוחות והצביעו פה אחד בעד פתיחת 
המכינה במושב באסיפת החברים של 
המושב, למועצה האזורית ולאייל בלום 
על התמיכה הגדולה ולכל שאר שותפנו 

בהקמת המכינה. 

ב- 3.9.13 בשעות הבוקר-צהריים נקיים 
טקס צנוע לפתיחת המכינה במתחם 
מאוד  נשמח  בפארן.  האשקוביות 
בנוכחותכם. שעה מדויקת תפורסם 

לקראת האירוע.

צוות הקמת המכינה בפארן

שיפוץ המתחם בפארן

המכינה בחצבה
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יום כיף בדרך לאילת
זה 17 שנים מארחת הערבה התיכונה 
גילה  ילדי "קרן המשאלות של  את 
אלמגור". "הביקור בערבה הוא קרן 
אור נעימה והפוגה קצרה ומהנה עבור 
הילדים חולי הסרטן שהיומיום שלהם 
הוא מאוד מורכב" מספר אהרון אזולאי 

ממושב עידן, מקברניטי הפרויקט.

אז איך הכול התחיל? אני שואלת את 
אהרון.  "לפני 17 שנים פנתה אליי מיכל 
סתו, חברה מבצרה, ושאלה אם נוכל 
לארח ילדים חולי סרטן שנוסעים לבלות 
באילת. כמובן שהשבתי בחיוב והילדים 
הגיעו. בשנים הראשונות אירחנו את 
ומאז, משנה  הילדים בפארק ספיר 
לשנה האירוח נהיה אינטנסיבי, מושקע 
יותר ויותר ועם הזמן הפך להיות משהו 
ממוסד, מאורגן ומסודר. גייסתי לעזרתי 
את יאיר כהן ממושב צופר ואת מוטי 
סלוין מעין חצבה ואנחנו מסורים לנושא 

ומרגישים מחויבים מאוד". 

בשנות ה-80 הקימה גילה אלמגור את 
"קרן המשאלות של גילה אלמגור", 
מלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח( שנועד 
ילדים החולים  למלא משאלות של 
במחלות קשות ומסכנות חיים. נוסף 

על כך, חברה אלמגור בוועד המנהל של 
כפר נהר הירדן, כפר נופש לשירותם, 

ללא תמורה, של ילדים חולי סרטן.

"וככה כל שנה, בדרך כלל לפני חג הפסח, 
אנחנו זוכים לארח 30-40 ילדים בגילאי 
6-19 שמטופלים בבית חולים שניידר 
ומלווים ברופאים, צוות רפואי והורים. 
אנחנו משתדלים לפנק את הילדים ולו 
ליום אחד בשנה, קצת להשכיח מהם את 
תלאות היומיום, הטיפולים המייסרים 
ובתי החולים. אנחנו אף פעם לא יודעים 

אם הילדים יחזרו בשנה הבאה..."

"גילה אלמגור שמנהלת את העמותה, 
מתלווה באופן קבוע, זהו מפעל חייה. 
את הסיור בערבה אנחנו מתחילים 
המתקנים  באחד  או  באטרקציה 
לטיול  יוצאים  כך  אחר  הצהליים, 
ג'יפים מקסים בהדרכת מורי הדרך 
המקצועיים שבאזור, שרובם מתנדבי 
בארוחת  ומסיימים  החילוץ  יחידת 
צהריים. משם הילדים ממשיכים לאילת. 
בדרך חזרה הביתה הם מתארחים בחוות 
האנטילופות אצל יוסי ושלומית בן, וזו 
הזדמנות להודות להם מכל הלב. בסיום 
מקבלים הילדים מתנות קטנות מאיתנו. 

לילדים יש פינה חמה בלב לערבה".

מי הם הילדים שמגיעים? אני שואלת 
ואהרון עונה במהירות "כולם".

"אין הבדל דת, צבע, גזע, מין. מגיעים 
ילדים ערבים, דתיים, חרדים, חילונים, 
בנות, בנים, כולם. המחלה הנוראה לא 
מבדילה בין עמים ובין דתות ואנחנו 
מארחים את כולם בלב רחב ופתוח. 
הערבה  מן  רבים  אנשים  לשמחתי, 
מעורבים ונרתמים לעזור, לסייע ולתמוך 
ואנחנו מודים מאוד לכל מי ששותף 
ומוכן לעזור למען הצלחת היום הזה". 

חני ארנון, אחת השותפות הפעילות, 
מספרת:

"בימים שבשגרה מארח המתחם "סהרה" 
במושב עידן – אנשים שונים מרחבי 
המדינה, אבל... פעם בשנה לובש המקום 
צבע אחר, מרגש, נוגע, ומחמם את הלב, 

כי פעם בשנה ומדי שנה מגיעים לשם 
לאירוח ילדים שהלב יוצא אליהם והרצון 
להנעים את שהותם בערבה הוא ענק 

ומשתדל.

זוהי קבוצת הילדים חולי הסרטן שגילה 
אלמגור מגשימה להם משאלות. זוהי 
קבוצה של בנות ובנים, יהודים וערבים 
לא  ובשלהי מחלה  שונים  בגילאים 
הוא  המשותף  המכנה  פה  אחידים. 
צלה של המחלה. וכשהם עוברים פה 
בערבה, מיד מתגייסים טובי הג'יפאים 
שלנו לחוויית אקסטרים קצרה החושפת 
בפניהם את המדבר, את ההתעקשות, את 
החיים בתנאים קשים ואת ההתגברות.

במטעמים  מפליאות  עידן  נשות 
ומגזימות בכמויות. העיקר לפנק, לפנק...

והם שקטים, נבוכים קמעה, מתיישבים 
אל השולחן, עיניהם קולטות בסקרנות 

רבה את כל התכונה מסביב.
כל הסיפור הזה מתאפשר בזכות אנשים 
טובים, בזכות גילה אלמגור וחבריה 
שפגשו פעם את בת שבע ואהרון אזולאי 
לחיבור מיוחד שהפך למסורת מבורכת 

וביטוי לנתינה מהלב".

הידעת? גילה אלמגור
גילה אלמגור, שחקנית וסופרת, נולדה 
לאב שהיה שוטר במשטרה הבריטית 
אותו לא פגשה מעולם, מאחר שנהרג 
הייתה  כשאמה  ערבי  צלף  מיריות 
בחודש החמישי להריונה. מאוחר יותר 

נישאה האם בשנית.

בגיל 13 נשלחה אלמגור לכפר הנוער 
כשנתיים.  התחנכה  שם  "הדסים", 
כשהחליטה לממש את חלומה להיות 
שחקנית היא עברה לתל אביב, שכרה 
חדר סמוך לתיאטרון 'הבימה' והתייצבה 
לבחינות לבית הספר לדרמה. אף על פי 
שעוד לא מלאו לה 17 שנים והבחינות 

יועדו לבוגרי צבא, היא התקבלה. 

הפרמיירה הראשונה שלה הייתה ביום 
הולדתה ה-17, בהצגה "בעור שינינו".  

קרן המשאלות של גילה אלמגור
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אלמגור  עברה  הבימה  מתיאטרון 
לקאמרי ולאחר שמונה שנים בתיאטרון 
נסעה ללמוד משחק בניו-יורק. מאז 
שובה לארץ בשנת 1965, היא פועלת 

כשחקנית עצמאית.  

ראשיים  תפקידים  גילמה  אלמגור 
בהצגות רבות וביניהן "אנה פרנק", "ז'אן 
דארק", "ציד המכשפות", "שלוש אחיות", 
"הכלה וציד הפרפרים", "כולם היו בניי" 
ו"מדיאה". לאורך דרכה המקצועית, 
נטלה אלמגור חלק ביותר מ-40 סרטים 
וביניהם "מצור", "מלכת הכביש", "הבית 
ברחוב שלוש", "החיים על פי אגפא" 
ו"הקיץ של אביה" וכן הופיעה בסדרות 

בטלוויזיה.  

בשנת 1987 פרסמה את ספרה "הקיץ 
של אביה", המבוסס על הביוגרפיה 
האישית שלה. הספר תורגם לשפות 
רבות וזכה להצלחה אדירה. מאוחר יותר 
יצאה אלמגור בהצגת יחיד בשם זה 
שהועלתה מאות פעמים וזכתה בפרס 

רובינא. הספר גם עובד על-ידה לסרט 
קולנוע שייצג את ישראל בפסטיבלים 
חשובים בחו"ל וגרף פרסים בינלאומיים. 

ספרה השני, "עץ הדומים תפוס", יצא 
לאור ביוני 1992, זכה גם הוא להצלחה 
גדולה ועובד לסרט קולנוע, שבשנת 
1995 אף זכה בפרס "וולגין" בפסטיבל 

הסרטים בירושלים.  

אלמגור הייתה ממקימי אמ"י )ארגון 
אמני ישראל( ושימשה כסגנית יו"ר 
שנים.  עשר  במשך  האיגוד  ודוברת 
היא מכהנת כנשיאת אסיטג' ישראל 
- הסניף הישראלי לתיאטרוני ילדים 
ונוער וכשופטת בפסטיבלי סרטים בין-

לאומיים. כיום, משמשת אלמגור כחברת 
מועצת העיר תל-אביב-יפו וכיו"ר ועדת 

התרבות בעיר.  
פרסים  בעשרות  זכתה  אלמגור 
בארץ ובעולם על תפקידיה בקולנוע 
ובתיאטרון ובנובמבר 1997 קיבלה את 
פרס האוסקר הישראלי על שם שייקה 

אופיר על תרומתה לקולנוע הישראלי. 
בשנת 1999 קבלה גם אות הוקרה על 
מפעל חיים מפסטיבל הסרטים הבין-

לאומי בחיפה. ביום העצמאות תשס"ד 
)2004( קיבלה אלמגור את פרס ישראל 

בתחום הקולנוע.

כל חייה עוסקת גילה אלמגור בפעילות 
התנדבותית ענפה: היא ייסדה את "קרן 
המשאלות של גילה אלמגור" - עמותה 
המסייעת לילדים חולים וממלאת את 
משאלות ליבם וכמו כן, מכהנת כראש 
סניף תל אביב של האגודה למלחמה 
בסרטן. ביולי 1996 קיבלה את "אות 
הנשיא למתנדב", כהוקרה על ארבע 

עשרה שנות עבודתה ההתנדבותית.

אוסי ניר 	 עורכת העיתון
ossi@arava.co.il • 052-8666111
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עיצוב מדור מאת סטודיו ערבה

עיצוב אתר אינטרנט 

במדור הקודם כתבנו על חשיבות הלוגו  
כבסיס העיצובי למיתוג העסק. כעת, 
לאחר שיצרנו לעסק נראות עיצובית, 
ניתן להשתמש בה לשלב הבא - פרסום 

העסק באמצעות אתר אינטרנט. 

היא  הווירטואלי  במרחב  הנוכחות 
פוטנציאליים  לקוחות  מהותית: 
מחפשים מידע ומקבלים החלטות לגבי 
רכישה והגעה בעקבות גלישה באתר. 
לקוחות קיימים מתעדכנים בחידושים 
אודות העסק ויוצרים בעזרתו קשר. 
העובדים בעסק משתמשים  אפילו 
באתר ככלי עבודה מאחר והוא מכיל 
בתוכו מידע עדכני, קישורים רלבנטיים, 

מאחסן תמונות בגלריה ועוד.

הקמת אתר היא הזדמנות נהדרת לבחון 
את מהות העסק שלך, מהן מטרותיו,  
אילו שירותים הוא מציע, מהן נקודות 
החוזק אותן כדאי להדגיש, מיהו קהל 

היעד וכדומה. לפני שניגשים לעבודה 
על הקמת אתר מומלץ לקבל החלטות 
שהן משמעותיות לבחירת סוג האתר 

שנבנה ולבחירות העיצוביות. למשל:
מה מטרת האתר? . 1

תדמיתי, אינפורמטיבי, שיווקי, מכירתי, 
שירותי. לדוגמה: עיצוב אתר מכירתי 
ידגיש וינתב לרכישת מוצר ואילו אתר 
שירותי יכלול בתוכו מידע רב שאינו 

מודגש באופן היררכי.

מיהו קהל היעד ומה מאפיין אותו?. 2
עיצוב אתר שמיועד לגיל השלישי יהיה 
שונה מעיצוב אתר המיועד לבני נוער.  

באיזו תדירות יש לעדכן את האתר?. 3
האם נצטרך אתר "קבוע" שרק המתכנת 
יכול לעדכן את תוכנו או אתר "דינאמי" 
הכולל מערכת ניהול תוכן אליה ניתן 
להיכנס ע"י הכנסת שם וסיסמא ולעדכן 

תכנים בכל זמן ומכל מקום? 

תהליך  העבודה על אתר אינטרנט כולל 

אפיון וחלוקה של המידע הנדרש לדף 
בית ולדפי אינטרנט נוספים. לאחר 
שתעבירו חומרים שיווקים וצילומים 
של העסק תקבלו סקיצות של עיצוב 
לטעמכם  יהיה  כשהעיצוב  האתר. 
ולשביעות רצונכם ניתן יהיה להתחיל 
בבנייה כשבסופה ניתן יהיה לעדכן את 
כל החומרים ולקבל הדרכה על השימוש 

במערכת ניהול התוכן.

בסטודיו ערבה נשמח לעצב ולבנות 
עבורכם אתר מרשים מבחינה גרפית 
וחשוב לא פחות - נוח וברור לשימוש. 
נוכל לספק לכם הדרכה על מערכת 
ניהול התוכן או לדאוג לעדכן את האתר 

עבורכם, זאת על פי בחירתכם. 

בתחתית הדף כמה דוגמאות והסברים 
על שלושה אתרים שעיצבנו.

סטודיו ערבה 	 ספיר 
 traffic@arava.co.il 	 08-6592228

www.artspa.co.il - ארט ספא
אתר תדמיתי שיווקי של עסק קטן 
בערבה. האתר נבנה כשלעסק כבר היתה 
נראות ברורה. בחרנו להעביר תחושת 
רוגע ופינוק ע"י תצוגת מספר תמונות 
גדולות בדף הבית שמתחלפות ביניהן. 
מופיעים  השירותים שהעסק מציע 
בבירור ומפנים לדפים המכילים מידע 
כתוב ומידע ויזואלי שעוזר להחליט על 

השירות הרצוי ללקוח.

אתר המועצה האזורית הערבה התיכונה 
www.arava.co.il -

האתר נבנה על מנת לשרת את קהילת 
הערבה ואת קהילת המתעניינים בה.  
מייצגת  שנבחרה  הצבעים  פלטת 
חיים.  אנו  בו  המקום  את  בנאמנות 
בעיצוב האתר הקדשנו מחשבה רבה 
לנוחות התפעול, כיצד להציג מידע רב 
כ"כ באופן הנעים לעין. עיצבנו בהתאם 
את לוח המודעות ולוח אירועי החודש.

www.aravaff.co.il - ”סרטים בערבה“
אתר אינפורמטיבי/שיווקי המאפשר 
ללקוחות השונים מרחבי הארץ לקבל 
מידע על הסרטים, האירועים ואפשרויות 
הלינה. האתר דורש עדכון שנתי ולכן 
כולל מערכת לניהול תוכן. עיצוב האתר 
נעשה בהשראת המשך המסך והחשכה 
שבאולמות הקולנוע.  האתר פשוט ונוח 
לתפעול, סרגל הניווט קבוע וניתן לדלג 

בין הנושאים בקלות.
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רגע של היסטוריה מדור מאת אמנון נבון

הרצאה בחטיבה
"שמי ורד" אמר הקול שבקע מתוך 
שפופרת הטלפון, "אני מש"קית חינוך 
בחטיבה המרחבית החדשה בעין יהב 
והלשינו עליך כמי שיכול לתת הרצאה 
בפני החיילים על ההתיישבות בערבה 

לקראת חג הביכורים".

נו, עם ליטוף כזה לאגו שלי אני יכול 
לסרב? ועוד לחיילת צעירה עם קול 

ערב כל כך?
ולי זו הזדמנות נוספת לתאר ולפאר 

את מעללינו בעבר הרחוק.

נקבע תאריך, הובטחה התקנה של מקרן 
ומסך בכדי שאוכל להראות תמונות 
של המחנה בו משרתים החיילים לפני 
חמישים שנה, וכל שנותר לי הוא להכין 

את ההרצאה ולהמתין למועד.

ורד  התקשרה  המועד,  לפני  שבוע 
"לפי הנוהל הצבאי עליך לחתום על 
התחייבות שאתה מדבר רק על הנושא 
שסוכם" אמרה. "אנא הקריאי לי את 
טופס ההתחייבות" ביקשתי. ורד החלה 
להקריא לי מתוך דף ארוך תנאים שונים 
ומשונים מנוסחים בשפת עורכי דין ומיד 
הבנתי שעל מסמך כזה לא חותמים לפני 
שמתייעצים ומעשירים את קופתו של 
עו"ד ולי אין כל כוונה לעשות כדבר הזה, 
די לי במנוולים שעלי להתייעץ עימם 

מחוסר ברירה.

"אין מצב שאני חותם על דבר שכזה" 
אמרתי לה. "מכיוון שאני עתיד להרצות 
בהתנדבות, מן הראוי שהצבא יחתום 
לי על התחייבויות כאלו ואחרות ולא 
אני לצבא". החיילת הצעירה, שניסיונה 
בדברים מעין אלו דל ביותר, גמגמה 

משהו ואמרה שתברר ותחזור אלי.

יום לפני המועד חזרה אלי ורד ואמרה 
שהעניין סודר, והצבא ברוב נדיבותו 

ויתר על חתימתי המכובדת.

"מה עם המקרן והמסך" תזכרתי אותה. 

"מסתבר שאין לנו" אמרה ורד. "אז אני 
אביא בעצמי את הציוד הנחוץ" הצעתי 
לה ברוב נדיבותי מתוך הכרתי את קשיי 
התקציב בהם מצוי הצבא החזק ביותר 
במזרת התיכון. "לא" אמרה ורד, "אין 

מקום שאפשר לתלות מסך".

הייתי מאוכזב משום שבמצב שנוצר לא 
ניתן להקרין תמונות שהן חלק חשוב 
מסיפור ההתיישבות וההרצאה נעשית 

פרונטאלית ויבשה.

בערב למחרת הופעתי בשעה היעודה 
במחנה הצבאי והוכנסתי על ידי ורד 

לחדר האוכל.

עשרות רבות של חיילים ישבו דרוכים 
לרב הצבאי  והקשיבו  בכיסאותיהם 
שפירש בלהט את סיפור רות המואבייה, 
נתתי מבט בחיילים, פרט לקצינה אחת 
עייפים,  צעירים,  חיילים  היו  כולם 
עיניהם כמעט עצומות, חלקם בדואים 
שניכר עליהם שרות המואבייה מעניינת 

אותם מאוד....

מיד עם סיום דברי הרב המרתקים 
הוצגתי בפני החיילים. הסיטואציה 
הייתה מדכאת, ואם הייתה לי אפשרות 
הייתי נושא רגלי ובורח על נפשי.  רס"ר 
המחנה שאג במלוא סולם הדציבלים 
על החיילים אזהרה שמי שלא יקשיב 
רע ממנו וגרם  "לאיש היקר הזה" הוא יפָּ
לכמה חיילים לפתוח לרגע את עיניהם 
ולבהות בי, ולי - לכאב אוזניים. הבנתי 
שאני צריך לדבר קצר ביותר, לסיים 

ולברוח.

כשרק הוצאתי שלושה משפטים מפי 
נפתחה בחוזקה דלת חדר האוכל ושני 
חיילים פרצו פנימה כשהם נושאים 
לקראתי.  ובאים  ענק  סיר  ביניהם 
נאלצתי לזוז משום שמאחורי הייתה 
דלת גדולה שחסמה את המעבר למטבח 
הצבאי אליו רצו להגיע. דלת המטבח 
נפתחה וכל ריחות המטבח חדרו לחדר 
האוכל. נושאי הסיר נעלמו במטבח 
והדלת נסגרה אחריהם. המשכתי מספר 

משפטים נוספים ושוב נפתחה דלת חדר 
האוכל ושני חיילים נוספים הובילו סיר 
למטבח. בלעתי גם את החרבון הזה, 
והתבשמתי שנית בניחוחות הנפלאים 
שחדרו  הצה"לי,  הגורמה  אוכל  של 
מהמטבח והמשכתי לרתק את החיילים 
בסיפורי הגבורה מתקופת ההיאחזות 

והמושבוץ.

כשסיפרתי להם על הקצין מהחטיבה 
שטבע בשיטפון בנחל נקרות כאשר 
חירף נפשו לחלץ נוסעים ממכונית 
שנסחפה, ראיתי חיוך רחב על פניהם 
של שלושת החיילים שנשארו ערים. לא 
הבינותי מה מצחיק בסיפור והסתכלתי 

סביבי.

נחשול מים אדיר פרץ מתחת לדלת 
המטבח ואיים להטביע גם אותי. שוב 
נפתחה דלת המטבח שבגבי ושלושה 
חיילים אוחזים במגבים פרצו וניסו 
לחלץ אותי אל היבשה. נטלתי מגב 
מידו של אחד מהם וסייעתי להם לנתב 
את המים למקום מבטחים. סיימתי את 
הרצאתי במהירות תוך נקיטת אמצעי 
הרצפה  על  להחליק  שלא  זהירות 
הרטובה מהמים השומניים, הודיתי להם 
על ההקשבה ואמרתי שעונג יהיה לי 

באם יזמינו אותי פעם נוספת....

אמנון נבון 	 ממייסדי מושב עין יהב 
וחבר בו מיום הקמתו בשנת 1959.

 Amnon.n@arava.co.il

mailto:Amnon.n@arava.co.il


	 מתקשרת  כרמל אגר - גליציאנו 
ויועצת רוחנית, תושבת מושב חצבה 

carmelz@gmail.com 	
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שפת הרוח מדור מאת כרמל אגר גליציאנו

החופש הגדול
אני רוצה לדבר, ברשותכם, על החופש 
הגדול. לא, לא, לא זה עם השיירות 
לאילת והטלוויזיה שדולקת כל היום 
בבית. אני רוצה לדבר על חופש הבחירה, 

ועל האחריות לבחירה מודעת.
אמונות  על  הקודם  בגיליון  כתבתי 
מודעים  אמונות שאנחנו  מגבילות. 
או לא מודעים להן והן אחראיות על 
רבים מהקשיים והמאבקים שלנו בחיי 
אי השפע(  )או  על השפע  היומיום, 
הכלכלי ואפילו על הכאבים הפיזיים 

שלנו.
עניין הכאב והקושי הוא עניין מבלבל. 
לימדו אותנו להאמין כי הקושי נכפה 
לנו. כשאנו  "קורה"  כי הכאב  עלינו, 
נותרים שבורי לב וחבולים אחרי פרידה 
כואבת מבן זוג- זה קרה לנו, "עשו" לנו 

את זה.
כשאנו נותרים בכאב פיזי גדול בעקבות 
מחלה, פציעה, או אפילו דבר נפלא כמו 
לידה - זה "קורה" לנו, זה הטבע, זוהי 

תגובת הגוף, זה לא בשליטתנו.

אני רוצה להציע לכם לנקודת מבט 
קצת שונה.

מה אם אומר לכם שאנחנו בוחרים בדרך 
של כאב וקושי ? שאנחנו בוחרים שלא 

להירפא משברון לב או מחלה? 
ומה אם אומר לכן שאנחנו בוחרות 
בכאבי הלידה ואפשר גם לבחור אחרת?

במהלך עבודתי כמתקשרת, במפגש עם 
האנשים שבאו אליי ובעיקר במפגש עם 
עצמי, אני מגלה יותר ויותר על טבע 
הבחירה שלנו. גיליתי כי פעמים רבות, 
אם רק נעז להסתכל במבט כן ובהיר 
לתוכנו, נגלה שהכאב משרת אותנו. 
המאבק הכלכלי עוזר לנו, והקשיים 

בזוגיות שומרים עלינו.

אדם השרוי בשברון לב יכול להישאר 
יכול  יכול להישאר מנותק,  במקום, 
להישאר לבד. יש לו את הסיבה הטובה 
ביותר לכך- הרי שברו את ליבו. ומה 
הוא ירוויח מהלבד שלו, אתם שואלים? 

בטחון. כן, כן, בטחון. ב'לבד' אתה לא 
צריך להיחשף, לא צריך להתקרב ובעיקר 
לא צריך לסכן את עצמך בפגיעה ובכאב 

לב נוסף.
אדם אשר נמצא במצב כלכלי דוחק יכול 
גם הוא להישאר במקום הבטוח, יש לו 
סיבה "מצוינת" לא לטפל בעצמו, לא 
לנסות ולהגשים את החלומות שלו. הוא 
יכול לחלום ולהגיד 'לו הייתי רוטשילד 
הוא לא חשוף לשינוי מהותי  אז...', 
לי- שינוי הוא דבר  )ותאמינו  בחייו 
גדול ומפחיד לפעמים(, הוא לא חשוף 
לכישלון. כישלון הוא דבר שנחשפים 
אליו רק בפריצת הגבולות, הוא יכול 
להישאר בתחום הצר והנוח של חייו 
כיום, של המציאות הנוכחית, ולחלום...

'והכאב? והכעס? כיצד הם משרתים 
אותנו?' אתם בוודאי שואלים...

הכאב והכעס מותירים אותנו עיוורים 
לעולם שבחוץ. מאפשרים לנו להתכנס 
ולהסתכל פנימה, להיות חפים מאשמה, 
חפים מפעולה, ובעיקר חפים מאחריות. 
שרויים בתוך הכאב אנחנו משוחררים 
מכל דאגה לסביבתנו, לרגשותיהם של 
אלה שעומדים מולנו ודואגים לטיפול 

בנו.
חשוב לי להבהיר - אין פה דעה. זה לא 
'שלילי' או 'חיובי' לבחור בכאב, בכעס 
או בעוני. להיפך - לעיתים השירות שלה 

נותנים לנו שומר עלינו בתקופות שאנו 
זקוקים לשמירה כזאת, אבל לפעמים 
לא. מה שחשוב הוא לא השיפוטיות 
של 'טוב' או 'רע'- היא אינה רלוונטית.

מה שחשוב הוא לדעת שזו בחירה, שדבר 
לא נכפה עלינו, ושתמיד, תמיד, אפשר 

לבחור מחדש.

ב-10/9, יום ג', בין ראש השנה וליום 
כיפור, אעביר בחצבה סדנת 'בחירת 

מסלול מחדש'. 
בסדנה נזהה את הבחירות הנוכחיות 
ונבחר  נבין מדוע בחרנו בהן,  שלנו, 
מחדש - להישאר בדרך שכבר סללנו או 
ליצור דרך חדשה, מציאות חדשה בחיינו. 
לפרטים נוספים על הסדנה מוזמנים 
להתקשר: 052-8991161  או להצטרף 

אליי בפייסבוק. 
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דעות קדומות ודעות 
משלימות

בסרטי דרמה ומתח איכותיים, בדרך 
כלל, לוקח בחשבון היוצר, לצד יצירת 
תפנית בעלילה, תפנית חדה בדמויות 
הראשיות. הדמות שהייתה טובה הופכת 
במהלך הסרט לדמות רעה או להיפך. 
הדמות השטוחה מקבלת עומק ואילו 
הדמות העמוקה מאבדת עומק. היפה 

מתכערת והמכוערת מתייפה. 

אלה  שתפניות  הרגשית  התנודה 
מייצרות אצלנו, הצופים, מלווה, על 
פי רוב, תחושת הפתעה או אכזבה, 
בהלה או התרגשות, התמוססות רגשית 
למופע  ההתמסרות  התעוררות.  או 
הקולנועי )שזהה, אגב, גם באמנויות 
אחרות( מהפנטת אותנו והיא זו שתסחף 
אותנו גם לסרט הבא. בעת ההתמסרות 
לחוויה הרגשית, שמשנה את צורתה, 
ואף מטלטלת אותנו, משהו בנו מתרחב, 
מתכווץ, פועם ומשתנה. ככל שנחווה 
מנעד רגשי רחב יותר בעת הצפייה, יש 
לשער כי נצא מהסרט בתחושה עמוקה, 
מאורגנת ושלמה יותר. לטוב או לרע. 

נראה כי, בין היתר, אנו משליכים על 
האמנות את הפנטזיות שלנו לשלמות, 
החלקים  של  ולחיבור  לאינטגרציה 
המפוזרים והמפוצלים בתוכנו. לעיתים 
אני חושב כמה כיף גם לא לחבר ולא 
לארגן בתוכי חלקים רגשיים מפוזרים. 
לתת לנפשי, לרגשותיי ולדעותיי לנוע 
בין האיים הפזורים בזרמו של ים החיים, 
בלי לייצר קשר ורצף ביניהם. ברגעים 
כאלה אני נהנה מתחושה של נבדלות 
ונפרדות, מכוח וביטחון. אני מרשה 
לעצמי לחוש עליונות ולהיות לרגעים 
בלתי חדיר וחסין מפני פגיעות אפשריות 
של אנשים העומדים נגדי. רגעים אלה 
של ודאות ומוחלטות מרגישים לי כה 
אמיתיים, וככל הנראה הם בחלקם אכן 
כאלה, אך משהו בי מתברר כמפספס 
חלקים אחרים, שכן רגעי כוח ושליטה 

אלה אינן נמשכים זמן רב.  

התלות הרבה שלי בקרובים לי, בקהילות 
העוטפות אותי ובכלל במשאבי העולם, 
מעירה אותי משיכרון הכוח, שלפני רגע 
התענגתי עליו. בדרך כלל התעוררויות 
משבר  או  כאב  דרך  עוברות  אלה 
שמגיחים באופן טבעי מתוך החיים. 
לאחר שהמשבר עובר עיבוד בתוכי, אני 
יוצא מחדש למסע הנפרדות שלי, וחוזר 
חלילה. מסע של נפרדות והתחברות. 
התבדלות והתקרבות. הדמויות הרעות 
הופכות לטובות והטובות לרעות, ואני 
מנסה להחזיק בתוכי ידיעה שכל אחת 
לא הייתה מתקיימת ללא רעותה. שיש 
מצליח  אני  לעיתים  לכולם.  מקום 
להחזיק בידיעה הרחבה ולפנות מקום 
לעוד חלקים גם בלי משבר, גם עם מעט 

כאב. אך אין זה פשוט. 

כמה קל ליפול להגדרות ולהתקבעויות 
ביחס לעצמנו וביחס לסובבים אותנו. 
כמה פשוט להכניס אנשים, חוויות, 
זיכרונות, קבוצות או סגנונות לתוך 
קטגוריות, לתוך מבנים ברורים והדוקים, 
לתוך איים מוגדרים. הביטחון שזה מעניק 
לנו רב משניתן לשער. אולם, האם אנו 
מעזים לצאת לים, להפליג ולגלות עולם, 
לגלות נופים חדשים, תרבויות חדשות, 
איכויות חדשות, רגשות חדשים? האם 
הישאבותנו לחופים בטוחים מבטאת 
את הצורך שלנו להישאר באזורי הנוחות 
המוכרים לנו? האם מתקיים בקרבנו 
יצר הרפתקני המבקש לקורא תיגר על 
אזורי הנוחות שלנו? כיצד נצליח לגלות 
משמעויות חדשות אם אנו ניצמד כל כך 
למוכר ולידוע? ומה זה אומר על המוכר 
והידוע? האם הוא יישאר לאחר שנצא 
למסע, האם יבגוד בנו וינטוש? האם 
אזור הנוחות שלנו ישנה צורה ויחייב 

אותנו לעשות אדפטציה גם אליו?

הזמנה לדיאלוג
בשנה החולפת הקמנו, חבריי ואנוכי, 
בצוקים בית חינוך ברוח אנתרופוסופית. 
ובעדינות  בנועם  חינוך צמחו  בבית 
תלמידי כיתות א' ו- ב'. הקמת בית 
החינוך עברה דרך מאבקים, התנגדויות 
וחרדות רבים שעלו מצד גורמים שונים- 

חלקם קשורים למערכת הממוסדת, 
לייצר  אולם הדחף  חלקם לקהילה. 
משהו חדש, אך גם בעל שורשים וניסיון- 
בעל תפיסה  שונה,  לסגנון  המשויך 
חינוכית ופסיכולוגית אחרת, לא נתן 
בנו מנוח והניע אצלנו את גלגלי השינוי 
והמעוף. חרף הקשיים הרבים בית הספר 
הוקם לתפארת, ובסיום השנה הגיעו 
והברכות שריגשו אותנו  התשבחות 

מאוד. 

בית הספר האנתרופוסופי בצוקים הוא 
סוג של סמל להזמנה לשינוי שהיישוב 
צוקים )אף על פי שלא כל תושביו בעדו( 
מעניק לאזור. גם בשנה הקרובה בית 
החינוך האנתרופוסופי יישאר כאי בתוך 
הערבה, בתוך צוקים. אולם תקוותנו היא 
כי הוא יצליח להשתלב בתוך מערך 
בית הספר הקיים, ויתאחד עם מערכת 

החינוך האזורית.  

צוקים, עבורי, היא סוג של אי בים 
המדבר, בים הערבה. בינות מושבים 
חקלאיים וקיבוצים ציוניים וחלוציים 
קם לו יישוב שביקש לבסס ולהגדיר את 
עצמו על סמך סל של אמונות, משאלות 
וסטים של ערכים ותפיסות עולם, שברור 
כי אינם מתיישבים תמיד עם הסגנון 

נקודת מבט מדור מאת רונן לוי
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הקיים בערבה. יישוב תיירותי, יצירתי, 
צעיר ומתחדש בתוך קהילה חקלאית 
אדמתית ופטריוטית. לעיתים נדמה 
כי מדובר בקטבים מנוגדים. קטבים 

משלימים. 

המשלימות  הקדומות,  הדעות 
והמקוטבות קיימות בקרב שני בתי 
הספר, האנתרופוסופי והאזורי. אך, 
מקרב  דיאלוג  לייצר  נצליח  האם 
בינינו? האם נצליח לראות זה את זה 
באור חדש? האם נצליח לתת לאחר 
להשפיע עלינו, לשנות אותנו ועדיין 
נצליח לשמור אמונים למרכז הפנימי 
המנחה אותנו? האם גיבורי הסרט על 
אנשי החינוך האזורי יצליחו להפתיע 
ולהיות מופתעים בעצמם מהגילויים 
שצפונים במסע המשותף? האם נעז 
לגדול יחד, להתחבר, להתקשר, לתקשר 
ולגלות את הכוח המשותף הקיים בנו? 
או שמא נבחר בנבדלות, בהתקבעות, 
בהשארות באזורי הנוחות המוכרים? 
גם אם הם העלו עובש ומבקשים רענון 
ומשב רוח חיצונית, שתנער את האבק 
ושתאפשר הרחבה והתפתחות. ימים 

יגידו...

בעל,  בנות,  ל-2  אבא   	 לוי  רונן 
פסיכותרפיסט גופני ונטורופת, תושב 
צוקים. מטפל מרצה ומנחה קבוצות 
בפסיכותרפיה  מטפלים  להכשרת 
וטראנס- התייחסותית  גופנית 
פרסונאלית ב"מכללת רידמן". חבר 
בית-חינוך  את  שהקימה  בעמותה 
במדבר )בית הספר האנתרופוסופי( 
 ronenl@arava.co.il .ביישוב צוקים

www.ronen-arava.co.il

של מי החתול הזה?
מהיכן הגיעו חתולי הרחוב? למי הם 
שייכים? מי אחראי למפגע התברואתי 
חופשי  מסתובבים  חתולים  הזה? 
אשפה,  בפחי  מחטטים  ברחובות, 
גונבים אוכל, נושאים מחלות, מרעישים 
בלילות. בואו נתארגן ונדאג שהאחראים 
לקיומם יבואו וייקחו אותם למקום 

ממנו הם הגיעו!
החדשות הרעות הן שהאחראים לקיומם 
ידי הרבעה  הם בני האדם אשר על 
מבוקרת יצרו זן חדש של חתול הבר, 
החדשות הטובות הן שיש איך להתמודד 
עם הבעיה )בערך כמו כל דבר בחיים...(. 
תגובות כגון "להרעיל אותם" הן לא 
רלבנטיות לדיון, ולא אחת נדהמתי 
לגלות שהן באות בחשבון גם אצל 
אנשים שנתפשו אצלי כנאורים וטובי 
לב. לא חוכמה להיות טוב לב כלפי 
ילדיך, בן/בת הזוג, חוג מכריך וחבריך 
כי הרי זה מתגמל... אנשים רואים כמה 
אתה טוב וכשיש להם הזדמנות מחזירים 
גם הם איזו טובה או שתיים... “להרעיל 
אותם" מראה גם על יהירות: אני הוא 
החשוב ומה שמפריע לי יכול למות 

מבחינתי. 
קודם כל מחזירים את האחריות אלינו. 
אנחנו, בני המין האנושי האחראים, 
אנחנו יצרנו אותם ואנחנו איבדנו שליטה 
על יציריי ידינו. ומכאן אפשר להתקדם 

כשההיגיון הבריא לצידינו.
נעקר ונסרס למניעת התרבות )“אבל 

הם לא שלי”(, נשים קערות מים )תחת 
צינורות ניקוז של מזגנים, תחת ברזי 
גינה וסתם מחוץ לדלת הבית(, נוציא 
שאריות אוכל בצורה מסודרת ואסתטית 
כדי לא ליצור מפגע תברואתי )אפשר 
גם לקנות שק אוכל יבש פעם בחודשיים. 
יש שקים זולים במיוחד לחתולי רחוב(. 
עלינו להבין שחתולים גונבים אוכל כי 
הם פשוט רעבים ועלולים להיות נושאי 
מחלות בשל חוסר הטיפול בהם. אין 

קסמים. סיבה ותוצאה.
אני מוצאת שמאוד נעים להסתובב 
בין הבתים בערבה ולראות שפה ושם 
יש קעריות מים לחתולים, נעים לדעת 
שבבית הזה גרים אנשים אחראיים, 
האחר,  של  למצוקה  מודעות  בעלי 
השונה מאיתנו )אלוהים ישמור, בחוץ 

46 מעלות..!(.
"אם אשים מים ואוכל בחוץ יבואו המון 

חתולים" - 
כאן. מתחבאים, פעילים  כבר  "הם" 
במלחמת  עסוקים  בלילה,  בעיקר 
הישרדות קשה. אם הם כבר כאן, אז 
שבעים?  בריאים?  שיהיו  עדיף  לא 
רגועים? אלה הפנים שלנו. הדרך בה 
אנחנו מתייחסים לחלש לנזקק היא 
כרטיס הביקור האמיתי שלנו, כלפי 
אנשים  כלפי  ילדינו,  כלפי  עצמנו, 

שבאים לנפוש בערבה.

גלי קליין 	 054-4310150

חיות וחיוכים מדור מאת גלי קליין
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בין מדבר לכרך
בין מדבר לכרך. בין השקט המטלטל 
לאנרגיה המתפרצת של  עיר. עוברת 
דרך מתפתלת, המבדילה ומפרידה בין 
עולמות שונים שסוחפים  אותי לתוכם 
וכל מה שהחוויה שלי רוצה זה להיות 

שם. וה"שם" לא מוגדר.
בערבה הורדנו הילוך. עונת הפלפל 
הסתיימה והחופש הגדול של הילדים 
החל. כמו הילדים, כמו בילדותי, חיכיתי 
לחופש הגדול. הפרס שמגיע אחרי שנה 
של לימודים, שנה של עבודה, לזמן המרוח 
האין-סופי של הכלום, לשעות השינה 
חסרות ההגבלה, לבילויים שזולגים אל 
תוך שעות הלילה המאוחרות, עטופות 
בקיץ בלי מחויבות, בצחוק של ילדים 
שזופים בבגדים קצרים ילדה קטנה עם  

צמות פרועות. 
במדבר התמונה משתנה לרגעים, בעונות 
מעבר משתגעות סופות החול, הקיץ 
נופל פה כבד בנוכחותו. או שחם יותר או 
שחם הרבה יותר מזה, או שחם רק קצת. 
לחום יש כאן נוכחות אימים, והבילוי 
המרכזי כאן עם הילדים זה הבריכה, 
וכדי לגוון אנחנו הולכים לבקר את 
השכנים במושבים, מתגלצ'ים בבריכה 
של חצבה, פוגשים חברים בעין יהב, 

חברים בצופר, בפארן.
על שפת הבריכה אני מרימה עיניים אל 
הנוף שמסביבי, במדבר המתפרש למולי, 
לזמן קצב אחר. אפשר לעצור ולהתבונן,  
הילדים משחקים במים, שוחים בבריכה. 
בין הבריכה לבית פרוש הרבה זמן פנוי 

שהוא רק שלנו ובגלל שיש כל כך הרבה 
ממנו  אנחנו נוסעים הרבה לעיר הגדולה 
האהובה, חיים פה וגם שם, מחלקים את 
הזמן ואת הבילויים, הנסיעות מרובות, 

השעות חולפות, אנחנו – רק נהנים. 

באנרגיה  החוויה  את  עוטף  הכרך 
באופן  מתישה  מעייפת,  מתפרצת, 
כזה שאי אפשר להפסיק אותה. אנחנו 

רוצים מזה עוד!
הנה חיפה פרושה מחלוני, מתנפנפת 
עד הים ומעבר לו, אופק כחול של ים 
מתמזג עם שמיים, והמון תנועה של 

זזים.
יש בה כאוס בלתי מתפשר ורעש לבן בלי 
סוף, הכול זז, הרבה אורות ניאון, הכול 
דינמי, הכבישים, האנשים, האוטובוסים, 
פרסומות, מכוניות, משאיות, האנשים. 
עוד ועוד ועוד אנשים זרים. המון מאלה.

כל יום קורה כאן משהו, אנחנו נבלעים 
בתוך הכרך. אף אחד אינו מכיר אותנו. 
יש כאן אלפי אנשים כמו בשיר ההוא, 

בתנועה. 
אני כאן נתון מתמזג מתבקש בתוך עיר. 
אני הרבה משום דבר. שום דבר מיוחד, 
סתם אימא עם שני ילדים בחופשת 
הקיץ בדרך לעוד משהו סביר שיהיה, 
אטרקציה או מסעדה, אפילו סידורים 

על הדרך. באמת ששום דבר מיוחד. 
הילדים בטירוף חושים. יום סרט. יום 
מדעטק. יום ג'ימבורי. יום ים. יום הצגה. 
כל יום מביא איתו הפתעה ואנרגיה, 
המון פעלתנות ותעסוקה, סיפוק וכייף. 

כשרוצים לנוח מכל זה חוזרים לערבה. 
בסיום כל מסע ארוך מפה לשם מגיע 

הרגע של להרגיש שהגעת הביתה.

זה קורה לי אחרי כל נסיעה ארוכה 
בכביש 90 המרהיב, רגע אחרי הנשר, 
מחכה לי ספיר בחיבוק של רוגע, שקטה 
ואוהבת, מכילה ומלטפת, אותו הקצב 
בכל שעה, אותו הנוף בכל דקה,  ואנחנו 
מדברים את השפה, אנחנו לא נראים פה 
זרים, אנחנו שוקעים בטבעיות אל תוך 
התנועה השאנטית של הערבה, אנחנו, 

חלק בלתי נפרד מהדבר הזה.

וזה קורה לי אחרי שעתלית הופכת 
הר  על  הפרוסים  אורות  למפלצת 
ומערכת כבישים מסועפת, מחלפים 
כמו חידה, כמו שאלון, לאן אדוני רוצה 

עכשיו?
חיפה פרושה הדורה כמו אם שמחכה 
לבניה, והתחושה הזו כשבולעים רוק 
בגרון, של שיבה. נדמה שמעולם לא 
עזבנו. "בחיפה מול הים ריחות המלח 
עולים מתוך האדמה ושמש התולה על 

עץ, פורמת רוח." )סאלמן מצלאחה(

אנחנו מדברים את השפה, אנחנו לא 
נראים זרים, אנחנו שוקעים בטבעיות 
אל תוך התנועה האנרגטית של העיר, 
נבלעים בכרך, זורמים עם הקצב, אנחנו, 

חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. 

יולי אוגוסט מזמנים בתוכם הבטחה 
לחיות ולבקר, בכל זמן בכל מקום, לתת 
מרגוע לגעגוע, לתת ללב להתפרע, 
ליהנות מהים, של אילת, של חיפה, 
לטייל, להסתובב, לבלות, לנסוע, אבל 

בעיקר, לחזור. הביתה. 

הגעתי רחוק מדור מאת אלה ארד

אלה ארד 	 תושבת היישוב ספיר 
נשואה ואם לשניים
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מצא את 
ההבדלים

בין שני 
הציורים 
ישנם 8 

הבדלים. 
מיצאו אותם!

חנהלה בלאו 	 חברת מושב עין יהב 	 
מורה למוסיקה 	 מרצה ותיקה במכללה 
יזמה,   	 קיי  ע"ש  לחינוך  האקדמית 
הקימה ועומדת בראש "תרשיש" בית-

הספר לגמלאים במכללה 	 חובבת הלשון 
 hblau@arava.co.il 	 העברית

 

מינוי או מנוי
ימי הקיץ הלוהטים בעיצומם ואנו בדרך 
לבריכה להשתכשך במים הקרירים, לצנן 

את גופינו ולענג את נפשנו. 

"הוי חם היום, כמה טוב שרכשתי לי מנוי 
לבריכה, ומה אתך?" שאלה חברה.

"אני?" עניתי "אני רכשתי מינוי לבריכה".
כתב הסדר או חתימה לסוג של שירות 

לתקופה מוגדרת הוא ִמינּוי
האדם הרוכש ִמינּוי לעונת קונצרטים, 

להצגות או לברכה ועוד הוא ָמנּוי.
עם פתיחת העונה באולם המופעים בספיר 

הוצע לנו לרכוש מינוי לסדרת הצגות.

פליטת פה 
מדור מאת חנהל'ה בלאו

רגע של פנאי

אמכטהטצשרנרתאההש

דורעהלרללאסעערלכ

ימיראמיחילממימסצ

כשקבגכפפדלהחתרדצ

עזבהיניעההואמסטר

חתסללנמשלשצסיטטה

קדרלנססוגאיגשלומ

ליעלודגשפוחחרתטס

איולתתכדכקוסבזלפ

וקמהגעצדתנראפסבש

תולאשמהנרקדמוכרכ

סמשזגשפצירקצכאקז

דפמנספזכתוליתשוצ

עונומוצסהתטהבזרמ

וסיסרזכטובזמעטזי

דטהדשוטסקורזוופל

הרבקתאקשאשהוזזרצ
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האירוע יתקיים  בתאריכים 17-23 בנובמבר 2013
הקרנת סרטים באיכות גבוהה, על מסך ענק, תחת כיפת השמיים• 
רסטורציות של סרטים מוסיקלים קלאסיים• 
הקרנות טרום בכורה של סרטים מהארץ ומחו"ל• 
הקרנות מיוחדות של סרטים לילדים ולכל המשפחה• 
סדנת כתיבה לתסריטאים בשיתוף קרן הקולנוע הישראלי ואיגוד • 

התסריטאים
מפגשים עם יוצרי קולנוע• 

המאפשרת  אחרת  קולנועית  חוויה  אל  מסע  הוא  בערבה  סרטים 
לצופה ליהנות משקט אמיתי המאפשר התמקדות בחוויה הקולנועית 

כשברקע תפאורת המדבר הטבעית והמושלמת של הערבה.

האירוע מתקיים באזור התיירות הדרומית של הישוב צוקים, בצמוד 
אזורית  מועצה  של  משותפת  הפקה  והוא  עשוש  הטבע  לשמורת 

ערבה תיכונה ופסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה.

www.aravaff.co.ilלפרטים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט של סרטים בערבה     

GOLDEN CINEMA
גולדן סינמה

GOLDEN CINEMA
גולדן סינמה

GOLDEN CINEMA
גולדן סינמה

המועצה האזורית הערבה התיכונה

לאור ההצלחה של השנה שעברה, אירוע סרטים בערבה חוזר! 


