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אביהו קופילביץ'

מי המציא את החופש הגדול?

בור בני נוער רבים, מהווה המשפט "הכול אני יכול ע
בחופש הגדול", הצהרת כוונות ותקווה גדולה מצד אחד, 
ומקור למתח בלתי פוסק עם הוריהם, מצד אחר. מתח 
סביב שאלת הגבולות בחופש, גבולות פיסיים של המקומות 
והדרכים שאליהם מותר להגיע, וגבולות רוחניים של תוכן 
מעשיהם ומשמעותם. במחשבה ראשונה, המתח הוא בלתי 
נמנע. הרי עצם החיפוש אחר חוויות והרפתקאות, מחייב להגיע 
כל פעם למקומות חדשים )בכל המובנים...(. מה שאתמול 
שימש כהרפתקה וחוויה, היום משעמם ומשמש בסיס יציאה 

להתנסות הבאה. 

מי מכם מכיר אולי את אותו 'גיבור 
החופש  את  שהמציא  אלמוני' 
הגדול? תרשו לי לנחש שאף אחד. 
לא רק שאיש אינו מכיר אותו אלא 
גם קשה מאוד לעלות על עקבותיו, 
אפילו חיפוש ב'ויקיפדיה' לא תרם 
לי כל ידע בתחום )ובכל זאת תובנה 
אחת חשובה מאוד דווקא כן נלמדה 
שם והיא, שבעצם יש לומר 'החופשה 

הגדולה' ולא 'החופש הגדול'(.

למרות  ממציא  שאותו  כנראה 
תבונתו המוטלת בספק, ניחן עדיין 
בחכמה מספקת כדי לשמור על 
המצאתו בעילום שם. ולא לחינם, 
אני ממש לא רוצה לדמיין מפגש 
של אותו ממציא אלמוני עם כמה 

הורים שאני מכירה מקרוב...

כעיקרון אין לי שום דבר נגד קצת 
חופש, בסופו של דבר כל אחד זקוק 
להתרעננות, להתחדשות ולמנוחה. 
הבעיה שלי היא במידה שבה הוא 
מגיע, "הגדול". כי בדיוק הגודל שלו 
הוא שהופך אותו לבעייתי ושנוא 
על ציבור ההורים )ואני בטוחה שגם 

על לא מעט ילדים... אם כי אף אחד 
לא יודה בזאת בפומבי(. 

מה שיש להורים נגד החופש הגדול, 
אין כל צורך להסביר. אבל מה שיש 
לילדים נגד החופש, יכול להיות 
יותר מעניין. בדרך כלל נהוג לחשוב 
שהבעיה של הילדים היא לא עם 
החופש, אלא עם השעמום הגדול 
שמתלווה אליו. פעם אולי היה שמץ 
של אמת בכך, אבל היום המחשב, 
הפייסבוק וה-וואטס אפ, הופכים 

את הטיעון הזה למוטל בספק. 

אז מה בכל זאת הבעיה שלהם עם 
החופש?

 – וחינוך  לחינוך,  זקוקים  ילדים 
כמו עוד הרבה תהליכים בחיים 
אמיתי  שינוי  לחולל  שמטרתם 
ומהותי – זקוק לעקביות כדי להשיג 
תוצאות. עקביות פירושה התמדה 
שיטתית, ללא הרף וללא הפסק. די 
במעידה אחת, אפילו חד פעמית, 
כדי להרוס תהליך חינוכי שלם. 
בחינוך אין פשרות ואין חופשות. 
אי אפשר להגיד לילד: רגע, הפסקה, 

דבר העורכת

תוכן העניינים
כתבות

דבר העורכת  2-3
4-16 ברחבי המועצה 
 18-19 עיצוב 
20-23 120 שנות עשייה קרן יק"א 

מדורים
24 חיות וחיוכים 
25 רגע של היסטוריה – אמנון נבון 
26-27 שפת הרוח – כרמל אגר גליציאנו 
28-29 נקודת מבט – רונן לוי 
30 הגעתי רחוק – אלה ארד 
31 רגע של פנאי - הגר הוגן 
31 פליטת פה – חנהלה בלאו 

משתתפים )לפי סדר א'-ב'(
אורנה טל, אלה ארד, אמנון נבון, 
גלי קליין, חנהל'ה בלאו, יעל חביב, 
כרמל אגר - גליציאנו, נועם כרמלי, 

עדי קינן, רונן לוי.
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עכשיו אתה לא מתחנך, עכשיו אנחנו 
בחופש. הפסקה שכזו מהווה ניגוד 

מושלם לעצם המושג חינוך.

לעשות הפסקה בחינוך זה בערך כמו 
להכניס עוגה לתנור אבל לאפות 
אותה בהפסקות. היא אולי תתקשה 
ותיאפה מבחוץ, אבל מבפנים לא 
יחול כל שינוי, כי רק תהליך עקבי 
ורצוף מסוגל לחולל שינוי אמיתי 

כזה שאופה גם מבפנים.

שהרבה  לכך  הסיבה  זאת  אולי 
ממצוות התורה הן בעצם מעשים 
החוזרים על עצמם בריטואל קבוע 
ויומיומי שוב ושוב, בכל יום שוב אותן 
שלוש תפילות ובכל שבוע שוב אותה 
שבת, ללא הפסקה וללא הרף. מעבר 
לכך שהמצוות הן רצון האלוהים, 
תפקידן גם לחולל שינוי פנימי באדם, 
ושינוי אמיתי אינו מתרחש ביום אחד 
ובפעולה אחת אלא אך ורק במעשים 
עקביים יומיומיים, ברצף בהתמדה, 

ללא כל חופשה.

ובחזרה חדה למציאות – ילדי הערבה 
יוצאים בכיף גדול לחופשה הגדולה 
וכל שנותר הוא לאחל חופשה נעימה, 

בטוחה וזהירה להם ולנו, ההורים.

קריאה מהנה !

אוסי ניר
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ברחבי המועצה
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מתנ"ס

סיומי שנה
הסתיימה  במתנ"ס  הפעילות  שנת 
בסוף חודש יוני. השנה הייתה ברוכה 
בפעילויות רבות מהנות, מאתגרות 

ומעשירות לכל גיל !!! 
במהלך השנה התקיימו מגוון עשיר של 
חוגי מתנ"ס בתחומי הספורט, המחול, 
מוסיקה ואומנות בשלל צבעים, מוסיקה 
ותנועה. עם סיום שנת הלימודים, אנו 
מבקשים להודות מכל הלב ,לכל מורי 
המתנ"ס המגיעים מירושלים, מצפה 
רמון, באר שבע, תל אביב, אילת ומורים 
תושבי האזור אשר משקיעים רבות 

לקידום תחומים אלו.

בנוסף התברכנו השנה באירועי קהילה 
מוצלחים כגון: "כנס לימוד", פסטיבל 
אומנות בקהילה, "ערבה יוצרת", פסטיבל 
מחול, אירועי ספורט וחגים בהם לקחו 

חלק גדול מתושבי האזור.
פעילות הנוער לקיץ היא עשירה, עמוסת 

אירועים ופעילויות מיוחדות. 

מזכירים לכם להירשם בהקדם למחנות 
בתאריכים:  שיתקיימו   הספורט 

.14-25.7.13

 "כאן בונים" 
את מרכז המוסיקה בערבה 

שנת הפעילות הבאה מהווה אבן דרך 
עבורנו, עם בנייתו של מרכז המוסיקה 
במתנ"ס. האגף החדש יבנה בסמוך 
המתנ"ס,  מבואת  המתנ"ס,  למבנה 
המשרדים והכיתות יעברו שיפוץ הכולל 
בינוי והתאמה בין המבנה הישן לחדש.

תכנון מרכז המוסיקה 

הקמת מרכז המוסיקה מתאפשרת 
בזכות תרומתו הגדולה של מיקי רוזנטל, 
ידיד אמת שלנו אשר תרם וממשיך 
לתרום רבות לקידום מבני ציבור לרווחת 
הקהילה שלנו בעשורים האחרונים. אנו 
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הנהלת העמותה, נעמי בקר וכל 
צוות המתנ"ס.

מוקירים תודה גדולה לתרומתו של 
מיקי רוזנטל ו- JNF קנדה לקידום מרכז 

המוסיקה.

לתשומת ליבכם - מבנה המתנ"ס ייסגר 
מ- 1  ביולי 2013 ועד גמר העבודה 
כשנה לאחר מכן. בתקופה זו משרדי 
המתנ"ס יועברו לאולם רוזנטל )חדרי 
שחקנים( הכניסה למשרדים תהיה 
מחלקו המזרחי האחורי של האולם 
)שילוט יקדם את פני הבאים לקבלת 

שירות(.

שנת  לפתיחת  במרץ  נערכים  אנו 
פעילות תשע"ד כסדרה עם מגוון חוגים 
לילדים בני נוער ומבוגרים, הרצאות, 

הצגות מינויי ילדים ומבוגרים.

בכיתות  יתקיימו  הפעילויות  כל 
כל  של  פעולה  בשיתופי  חלופיות 

שלוחות המועצה ובתי הספר.

במהלך  לרשותכם  לעמוד  נשמח 
הקיץ במשרדינו הזמניים ונעריך את 
שיתוף הפעולה שלכם בתקופת הבנייה 
בשינויים שיתכנו במערכת החוגים 
ופעילויות בהתאם להתקדמות בניית 

חופשה מהנה לתלמידים לצוות המורים המרכז החדש.
בבתי הספר והמתנ"ס!!
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ברחבי המועצה

בריאות וגיל שלישי

המוקד לרפואה דחופה 

לאחר חודש הרצה, החל מחודש יולי 
2013, פועל המוקד לרפואה דחופה 

בספיר באופן מלא! 

השירות ניתן לכל תושבי הערבה והחליף 
את שירות השר"פ שפעל עד כה. 

בחודש הפעילות הראשון הגיעו למוקד 
40 פניות אשר טופלו לשביעות רצון 

הפונים בשלושת המישורים: 

במענה טלפוני 	 
בהקפצת צוות רפואי ביישוב 	 
בהגעה לקבלת טיפול במוקד עצמו.  	 

3 פרמדיקים  את המוקד מאיישים 
צעירים המתגוררים בספיר ומתחלפים 
ביניהם במשמרות כל שבוע. שלושת 
הפרמדיקים צברו ניסיון רב במענה 
לאירועי חירום רפואיים במהלך השירות 
הצבאי באוגדות עזה ויהודה ושומרון. 
עבודתם בערבה נעשית במקביל גם 
במרפאות לילה וחירום בירושלים, רעננה 

ודימונה.

למידה  ימי  עוברים  הפרמדיקים 
במרפאות היישובים, במטרה להכיר את 
הצוותים הרפואיים ולהתחבר לקהילת 

הערבה.

אנו מאמינים כי עם יציאת השר"פ 
וכניסה להפעלה שוטפת של המוקד – 
המענה הרפואי החיוני הזה ישדרג את 
שירותי הרפואה באזור ברמה המקומית, 

יקנה תחושת ביטחון לתושבים ויקטין 
את התלות בקבלת טיפול רפואי מחוץ 

לאזור.

רק בריאות,    
                  

עירית שחר )רווה( 	 רכזת בריאות 
וגיל שלישי 	 052-3666171

מספר הטלפון למוקד

VPN 7777 | 052-5450777
טלפון חירום )מד"א( 101

הפרמדיקית שי זילברצוויג
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המרכז לרפואה
דחופה ספיר

מספר הטלפון של המרכז לרפואה דחופה בכל שעות היממה מכל מכשיר טלפון

7777  / 052-5450777 / חירום מד"א 101  VPN

תושבי הערבה היקרים, אנו שמחים לבשר על פתיחת

שעות פעילות המרכז

 בערב עד  בבוקר
 בכל ימות השבוע, כולל שבתות וחגים

מטרות המרכז
לתת מענה רפואי וטיפול ממוקד בלילה

 ומענה טלפוני במהלך היום
בזמינות ונגישות קבועה ללא צורך בתאום מראש

השרות במרכז
מענה לכל חברי הקופות

צוות רפואי מקצועי: פרמדיק בגיבוי אחות ורופא 
במקרה חירום יוזנק צוות רפואי בישוב

הפנייה למרכז לרפואה דחופה, כרוכה בתשלום

המוקד פועל באופן מלא החל מיום 1.7.2013. שירות השר"פ הסתיים.
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נעם כרמלי 	 קב"ט המועצה
צ'רלי ביטון 	 מפקד מש"ק ערבה

מחלקת בטחון

עלייה  נרשמה  האחרונה  בתקופה 
חדה ומשמעותית במספר המקרים 
של פריצות לבתים פרטיים, למגורי 
העובדים הזרים וגניבות רכבים. חשוב 
לפקוח עיניים ולהיות ערניים תמיד!!! 
שימו לב לכל פעילות חשודה ולאנשים 
חשודים!!! אם יש משהו/מישהו חריג, 
יש לעדכן מיד את הרבש"ץ / שוטר 
/ קב"ט. לא ליצור מגע כדי להימנע 

מפגיעה. 
וגנבות אלו מחייבת  שורת פריצות 
ואזורית  אישית  להיערכות  אותנו 
ולמשנה תשומת לב וזהירות. ברמה 
המערכתית, אנו מנסים לטפל בנושא, 
כוחות  את  ולעבות  סיורים  לתגבר 
השיטור, אולם בטווח הקצר, אנו פונים 
אליכם וממליצים על אמצעי מיגון 

שונים. להלן מספר הנחיות:

מזכירויות או מוסדות: 

התקינו סורגים על חלונות המשרדים.. 1

הפעילו אזעקות במבנים ציבוריים.. 2

התקינו מצלמות.. 3

הנחו את שומרים ביישוב לסייר סביב . 4
מבנים, להגביר ערנות ולהפגין נוכחות, 

להיות בשטח.

כאשר נכנסים לישוב בשעות הערב . 5
שהשער  לוודא  מומלץ  והלילה, 
החשמלי נסגר ושרכבים לא מוכרים 
ונכנסים  ההזדמנות  את  מנצלים 

ליישובים.

תושבים וחקלאים:

שימרו את הרכוש היקר קרוב לבית, . 1
אל תשאירו בשדות. הימנעו מהשארת 
ציוד בעל ערך בשטחים החקלאיים.

התקינו מצלמות היכן שניתן – לול, . 2
רפת, דיר.

הימנעו מהחזקת כסף מזומן בבתים.. 3

בתים . 4 נעלו  מיגון:  לאמצעי  דאגו 
בצאתכם, הפעילו אזעקות, התקינו 
וודאו  סורגים  התקינו  מצלמות, 

שהחלונות נעולים.

עובדים זרים: בצעו בקרה, הגבילו . 5
"יד חופשית".

בדקו שהביטוח שלכם כולל כיסוי של . 6
התפרצויות וגנבות ממגורי עובדים 

ומחסנים.

עובדים זרים:

ליבכם  תשומת  את  להסב  ברצוננו 
לתופעה שנתקלנו בה לאחרונה ביתר 
שאת והיא פשיעה בקרב האוכלוסייה 
התאילנדית, בינם לבין עצמם. ישנם 
תאילנדים אשר פורצים למגורי חבריהם 
וגונבים כסף מזומן ומחשבים ניידים. 

לכן, אנו ממליצים:

לתדרך את העובדים לא להחזיק . 1
סכומי כסף גדולים במזומן במגורים. 
כדי שלא יהיו קורבנות בידי חבריהם 
שיעלימו את כספם. אין ביטוח לכסף 
ביטוחי  כיסוי  אין  אם  גם  מזומן. 
לגניבות אלו, חשוב מאוד להגיש 

תלונה במשטרה.

ומגורי . 2 )בתים  המבנים  את  למגן 
עובדים( במצלמות ומערכות התראה. 
לאחרונה, אירעו מספר מקרים של 
פריצות וגנבות מבתי עסק שאינם 
זו  עובדה  ומצולמים.  ממגונים 
מפחיתה משמעותית את היכולת 

לזהות את העבריינים. 

הגשת תלונה במשטרה:

תלונה  להגשת  עצומה  יש חשיבות 
שבוצעו.  עבירות  בגין  במשטרה 
התלונות נותנות לנו אומדן על רמת 
הפשיעה באזור ולפיכך מקצה המשטרה 
ברמת המרחב והמחוז משאבים וכלים 
להתמודדות ונותנת את הדעת על המצב 
הנתון. באין תלונות, מבחינת המחוז, אין 
פשיעה בערבה, הכול על מי מנוחות ולכן 
אין צורך להקצות משאבים מיוחדים 
לטיפול בנושא. אנא, אל תתעצלו. הגשת 
תלונה במשטרה לפעמים דורשת הגעה 
פיזית למשרד המש"ק בספיר והגשת 
תלונה בכתב, זאת בהתאם לנסיבות. 
ישנם מקרים שבהם על מש"ק משטרה 
להגיע אל מגיש התלונה למקום האירוע.

או  חשוד  באדם  ונתקלתם  במידה 
בפעילות חשודה, אל תהססו ועדכנו 

מיד את הרבש"צ ביישובכם.

אורן מורגן: 052-2705204 פארן 
תומר לינצנברג: 052-8744598 צוקים  
אברי ברטוב: 052-4260297 צופר  

שילה שוורץ: 052-3665944 ספיר  
גיא לב: 052-3666086 עין יהב  

עוזי דביר: 052-3666379 חצבה  
יוסי מוצ'ניק: 052-3205427 עידן 

שימרו על עצמכם ועל רכושכם

ברחבי המועצה
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נועם כרמלי 	 קב"ט המועצה
052-3665928

 noam@arava.co.il

קורסים והכשרות
קורסים,  מציעה  ביטחון  מחלקת 
הדרכות והשתלמויות שתכליתן להכשיר 
מתנדבים נוספים לסייע בידי גופי 
הביטחון האזוריים. מתנדבים נוספים 
מאפשרים לנו להעמיק את הפעילות, 
להרחיבה ובסופו של דבר, לרווחת כולנו 

ולביטחון כולנו. 

קורס "מתמיד"
בשעה טובה נפתח קורס "מתמיד" נוסף 
בערבה. לקורס נרשמו 40 מתנדבים 
חדשים, רובם ממושב פארן. מתנדבים 
נוספים  לפעילים  מצטרפים  אלו 
ולמתנדבים הוותיקים שמסייעים בידי 
מג"ב בשמירה על ביטחוננו ובעזרתם 

יהיה ניתן להפעיל סיורים נוספים. 
אנו מתכוונים לקיים קורסים כאלו 
וקורסים מתקדמים יותר למתנדבים 

וותיקים בעתיד הקרוב. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת עזרא 
בנייד: 052-6170009

קורס מתנדבי כיבוי

ברצוננו לפתוח קורס למתנדבי כיבוי 
בערבה. הקורס יותאם לצרכי הערבה 
ומטרתו להכשיר בכל יישוב, צוותי כיבוי 
שיוכלו לתת מענה ראשוני עד להגעת 
כבאית למקום האירוע וכן לסייע לכבאי 
משירותי הכבאות כאשר זה יגיע למקום 

השריפה.
ולקבל  המעוניינים להירשם לקורס 
פרטים נוספים, מוזמנים לפנות לנועם 
כרמלי, קב"ט המועצה: 052-3665928.

קורס חובשי מד"א
לכל אילו המתעניינים בקורס חובשים- 
נהגים של מד"א, אנו עדיין מנסים לפתוח 
את הקורס בערבה וממתינים לאישור. 

אנא עקבו אחר קול קורא בנושא.

אני מודה לכל המתנדבים ומוקיר אתכם 
הנחישות,  המאמץ,  ההתנדבות,  על 
המסירות והעקשנות ומודה לכם על 
חלקכם הפעיל בשירות לאזור. הפעילות 
היא,  ההתנדבותית שלכם, מבורכת 

אין לה תחליף כערך וכעשייה ובתחום 
הביטחון וההצלה, ולא היינו יכולים 
בלעדיה, או בלעדיכם. אני מודה גם לכל 
בני משפחותיכם שהם רוח גבית עבורכם 
ומאפשרים לכם להתנדב ולעשות למען 
הכלל, ללא הפרעה מבית. זה בהחלט לא 
מובן מאליו והערכתנו הרבה גם אליהם.

בנוסף על כך, תודה לכל הגופים עימם 
אנו משתפים פעולה ואשר ובתמיכתם 
 - הפעילות  מתאפשרת  ועזרתם 
למשטרת ישראל, למד"א, כיבוי אש, 

צה"ל, מג"ב. 

אל תזלזלו בשירותי 
ההצלה

שימוש בבריכות שחייה בשעות 
שבהן אין שירותי הצלה הוא 

סכנת נפשות !!!

לא מזמן קיבלנו תזכורת קשה 
לגבי הפוטנציאל הקטלני של 
שאין  בשעות  בבריכה  רחצה 
מציל, כאשר שני צעירים טבעו 
למוות ביטבתה בזמן שנכנסו 

לבריכה במהלך הלילה.

אנא מכם - הורו לילדיכם להימנע 
מכניסה לבריכה כאשר אין מציל. 
לא  להתרחש,  האסון שעלול 
שווה את שניות העונג האסורות.
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מחלקת חינוך
חינוך מניע תהליכים מכוננים בקהילה. 
חינוך קשור לכל אדם, ולא רק לילדנו. 
תפקידה  של מערכת חינוכית –להנהיג, 
חיינו, לאפשר  תוך  אל  אור  לשפוך 

נאורות, חירות וצמיחה. 

מערכת החינוך בערבה תקדיש את 
השנה הבאה ליישום חזון חינוכי מוגדר, 
לחיזוק חינוך יצירתי, ערכי, המעודד- 
צמיחה, התפתחות, תרומה לקהילה, 
רכישת מיומנויות חברתיות ומיומנויות 
ללמידה מתוך חקר, סקרנות ועניין. 
ליצירת מערכת תהליכית, משלימה, 
העוטפת את ילדינו מהגיל הרך ועד 
סיום כיתה יב', מערכת פורמלית ובלתי 

פורמלית כאחד. 

לרגל סוף שנת הלימודים -  אני מודה 
במלאכה:  העוסקים  לכל  לב  מקרב 
צוותי החינוך בבתי הספר, בגני הילדים 
ובמתנ"ס, רכזות החינוך, וועדי ההורים 
והנוער. כולי תקווה שאתם וכל ילדינו, 
מסיימים פרק נוסף בחייכם - פרק בעל 
ערך ותחושת משמעות, הצלחה ומיצוי 

יכולותיכם. 

לשנה  ההתארגנות  על  מילים  כמה 
הבאה:

הגיל הרך – אפרת שחר נכנסת בימים 
אלו לתפקיד רכזת הגיל הרך, ומחליפה 
את מרב עמית, שמילאה את התפקיד 
במסירות רבה בחמש השנים האחרונות. 
שתיהן יחדיו פועלות במרץ לטובת 

ההתארגנות לקראת השנה הבאה. 

בית הספר היסודי – לאחר תהליך בדיקה 
מזורז, הוחלט לדחות את קליטת "בית 
הגישה  ע"פ  הפועל  במדבר",  חינוך 
תשע"ה.  לשנה"ל  האנתרופוסופית, 
במהלך השנה הקרובה יתקיים תהליך 
הכנה והתארגנות לכך. במהלך חודש 
יולי יפורסמו שיבוצי צוות המחנכים 

לכיתות. חנה אידסס תסיים החודש את 
תפקידה כמנהלת בית הספר היסודי. 
מנהל/ת חדש/ה ייקלט לתפקיד במהלך 
אוגוסט, לאחר מכרז של משרד החינוך. 
אנו מודים לחנה על עבודתה המסורה 
השנה, ומאחלים לה ולמשפחתה דרך 

צלחה. 

בית הספר התיכון – בהנהגתם של דיתה 
וצפריר, מתארגן אף הוא לקראת השנה 
הבאה, והמעבר לרשת דרכא. מדובר 
בשותפות שלנו כמועצה עם גוף מקצועי, 
ומיומן בניהול מערכות חינוך  ערכי 
לגילאי תיכון. בית הספר נשאר שלנו 
ובאחריותנו, ואנו נכווין את הערכים 
המרכזיים על פיהם הוא יתנהל, בתמיכה 

ובליווי של אנשי המקצוע מדרכא.  

חזרה  יפה  אביב   – הנוער  מחלקת 
מחופשת לידה, ופועלת עם ירון קרא 
וצוות הנוער במרץ, לארגון קיץ פורה 
סמינרים  טיולים,  של  ומשמעותי 
כולנו  שיגרה.  שוברות  ופעילויות 
מאחלים שהקיץ יעבור בשלום ובבטחה, 

ללא התנסויות מסוכנות.

– נעמי ואני ניכנס לחפיפה  מתנ"ס 
יולי. בינתיים נעמי מנהלת  באמצע 
כרגיל את כל העניינים, כולל מעבר 
המתנ"ס לחדרים זמניים למשך השנה 

הבאה, )עד סיום השיפוצים ובניית מרכז 
המוסיקה(, וארגון קייטנות הקיץ. תחומי 
העיסוק של המתנ"ס יחולקו בין שתינו. 
כל התחומים והפעילויות הקשורים 
להיות  ימשיכו  ולמבוגרים  לקהילה 
מנוהלים ע"י נעמי בתפקידה החדש- 
כמנהלת הקהילה והיחידה לצמיחה 
דמוגרפית. הגיל הרך, מחלקת הנוער 
והחוגים יישארו במתנ"ס, תחת אחריותי. 

בחודש אוגוסט תתקיימנה בחירות  
לוועדי ההורים המרכזיים בבתי הספר. 
אני קוראת לכם להצטרף לתמיכה 
בעשייה החינוכית בערבה, ולהציג את 
מועמדותכם איש איש ביישובו, על מנת 
לאפשר בחירה בנציגות ההולמת את 

רצונותיכם ותפיסותיכם.  

חופשה נעימה לאנשי החינוך הפורמלי, 
חופשה של עשייה ברוכה לצוות מחלקת 
הנוער והמתנ"ס ולגננות בגני הילדים, 
וחופשה בטוחה לכל ילדינו, בתקווה 
שניפגש בסוף הקיץ רעננים ומלאי 

כוחות מחודשים, לעשייה ולצמיחה. 

אילת להב-ביגר 	 מנהלת מח' חינוך
052-4260790

ayeletb@arava.co.il

ברחבי המועצה
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אורנה טל, מחנכת כיתה ב'

)צילום: אורה אוביס( 

בית ספר יסודי
מבצע "סבתא רוקמת"

רוח  "נשבה"  תכליתי  הרב  באולם 
יצירתית, שלווה ומרגשת של עשייה 
משותפת, עת ילדי כיתות ב' והסבתות 

שלהם אחזו ידיים ומחטים.

באחד הבקרים החמים של חודש מאי 
התקבצו כל ילדי כיתות ב' ליום מופלא 
של לימוד מלאכת הרקמה. ליום זה 
הוזמנו הסבתות של הילדים, אלו שגרות 
במיוחד  שהגיעו  ואלו  בערבה,  כאן 

ממרחקים.

מקהלת  על  ש"ניצחה"  איל  נורית 

ואת  הרוקמים, הנחתה את הילדים 
קרטון.  על  ציור  ברקמת  הסבתות- 
הקטנטנים השחילו חוטים צבעוניים 

במחט ורקמו ציורים נפלאים.
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בית ספר תיכון

עכשיו זה רשמי - תיכון שיטים 
הוכרז כ"בית ספר ירוק"

ביום שלישי, 7 במאי 2013, עברנו 
את מבחן ההסמכה לבתי ספר 

ירוקים במשרד להגנת הסביבה. 

כדי לעבור את מבחן ההסמכה, 
היה על בית הספר לעמוד 
במספר קריטריונים שהוצבו 
לנו והותאמו לייחודיות של 
בית הספר שלנו. ההשתתפות 
בתהליך אפשרה לנו לפעול 
בבית  הקיימות  בנושא 

הספר בעזרת תקציב מכובד 
הסביבה  להגנת  מהמשרד 

התקציב  האזורית.  והמועצה 
הושקע בשלושה תחומים: הסברה, 

פעילות קהילתית ואורח חיים מקים.

חלק גדול מהצלחת התהליך קשור 
במנהיגות הירוקה, שקמה בחטיבת 
הביניים והייתה שותפה לפעילויות 
השונות והמגוונות במהלך השנה וזו 

התלמידים  לכל  להודות  הזדמנות 
שפעלו במסגרת המנהיגות הירוקה 

גם על חשבון זמנם האישי.

תהליך,  של  תחילתו  היא  ההסמכה 
ובמהלך השנים הבאות נמשיך ונקדם 
בעזרת  הספר,  בבית  הנושא  את 
התלמידים, המורים, ההורים וכל 

הגופים השותפים לעשייה.

הגיעו  ההסמכה  לוועדת 
דיתה בראונשטיין, מנהלת 
בית הספר, עדי קינן, רכזת 
הפרויקט, יעל חביב, מנהלת 
היחידה הסביבתית ונציגי 
מנהיגות ירוקה- רון קאשי 

וטל גלילי.

בהמשך, בתוכניות לעתיד, 
יש כוונה לעבור את תהליך 
ההסמכה גם בבית הספר היסודי. 

עדי קינן, רכזת הפרויקט
יעל חביב, רכזת היחידה הסביבתית

sviva@arava.co.il

Reduce הפחתה
המטרה היא להפחית 

בכמות הפסולת, כלומר: 
מוציאים פחות דפים 	•

מהמחברת
מדביקים דפי עבודה וכו'.	•

כיצד נחסוך בנייר מחברת? 
R -עקרון שלושת ה

Reuse שימוש חוזר
רושמים על שני צידי הדף 	•
מעדיפים מחברות מנייר 	•

ממוחזר
מקשקשים על נייר טיוטא	•

Recycle מחזור
קונים מחברות הניתנות 

למחזור בסוף השנה, כלומר:
 עשויות נייר בלבד	•
ללא ספירלה	•
ללא עטיפת פלסטיק	•

מקיף שיטים
"בלהט מדבר הערבה, בצילם של אשל ושיטה,
בעמל, עם נבוט השתיל, יהפוך נזר של פריחה"

ברחבי המועצה
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חני ארנון 	 מנהלת המרכז
hanni@arava.co.il

מרכז משתלמים

סיום שנה במרכז המשתלמים 
הבינלאומי בערבה 

בשעות אחר הצהריים של יום חמישי 
ה-13 ביוני 2013, נמלא הדשא המרכזי 
נרגשים  סטודנטים  ב-700  בספיר 
שסיימו את שנת הלימודים במרכז 
.)AICAT( הבינלאומי למשתלמים בערבה

בקהל ישבו חקלאים, נציגים ודיפלומטיים 
מארצות המוצא, מרצים ומנחים של 

המרכז וכן משלחת של JNF ארה"ב.

הבמה  אל  נשואות  היו  כולם  עייני 
המקושטת בדגלי המדינות השונות, 
כדי לחזות בריקודים המרהיבים לצלילי 

המוזיקה המקורית.

לחוויה  הקהל  את  סחפו  הרקדנים 
תרבותית מיוחדת ומהנה.

בהמשך נישאו דברי ברכה על ידי נציג 
של משרד החוץ, דיפלומטים, נציג של 
קק"ל וכן חיים לויטה- המנהל האקדמי 

של המרכז.

שיאו של האירוע היה הענקת מגינים 
שנת  את  שסיימו  סטודנטים  ל-55 

הלימודים בהצטיינות יתרה.

והחקלאים  תודה לכל אנשי הצוות 
שהגיעו לטקס.

מעריכים את המאמץ שנעשה ויודעים 
את  ומרגש  משמעותי  הוא  כמה 

הסטודנטים.

 1000 הבאה....עם  בשנה  להתראות 
סטודנטים.
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ברחבי המועצהחינוך

הועדה החקלאית

קרן בונה טרה – מענקים 
לחקלאים בערבה בשנת 2013

קרן בונה טרה פועלת כבר שנים רבות 
וחדשנות  יזמות  ומעודדת  בערבה 
הקרן  פנתה  השנה  גם  בחקלאות. 
באמצעות הועדה החקלאית, לחקלאים 
ויזמים בערבה, על מנת לבחון אפשרות 
חדשים  בפרויקטים  תמיכה  של 

וייחודיים בחקלאות.
והקרן מעניקה  כולן  נבחנו  הפניות 
השנה את תמיכתה לשבעה פרוייקטים 

בערבה.

הפרוייקטים הנבחרים:

מערכת מספוא הידרופונית - ינון 	 
עפאים ממושב עידן  

גידול כבשים מבוסס על פסולות - 	 
איתן בר נס ממושב חצבה   

נעה 	   - אקזוטיות  פטריות  גידול 
שחק מושב חצבה   

גידול דגי שונית - אביתר מנור ממושב 	 
חצבה   

 	 - תמרים  מפסולת  עראק  ייצור 
רבינוביץ-גונן ממושב חצבה     

ייצור קומפוסט בשרוולי פלסטיק 	 
- עמית ואורן רייס ממושב עין יהב   

מערך שינוע בחממה - רונן שלכט 	 
ממושב עין יהב   

סך כל המענקים לערבה בשנת 2013 
עומד על  325,000 ₪ 

ברכות לזוכים במענקים, אנחנו מאמינים 
שחשיבה וקידום של פרויקטים "אחרים" 

תביא לכולנו ברכה.

בהצלחה,

חמי ברקן 	 יו"ר הועדה החקלאית
chemi@arava.co.il

קצת על הקרן
בשנת 1949 הקים מקס מאירובסקי, 
ניצול שואה מגרמניה, קרן שמטרתה 

סיוע ליהודים.
 Bona( הוא קרא לקרן בונה טרה 
Terra( כיוון שראה באדמה )Terra( את 
המרכיב החשוב ביותר בתקומתו של 
העם היהודי. מטרת הקרן בהקמתה 
לצעירים  מענקים  לחלק  הייתה 
יהודים המעוניינים לעסוק בחקלאות.

חברו של מקס מאירובסקי, פרופסור 
פול גוגנהיים מז'נבה, התבקש על ידו 

לנהל את הקרן.
עם השנים עודכנו מטרותיה של הקרן 
והוגדרו מחדש וכך פועלת הקרן שנים 
רבות לתמיכה בחקלאים בישראל 
פרויקטים  של  וקידום  בהקמה 

חדשניים בתחום החקלאות.
נשיא הקרן היום הוא בנו של פרופסור 
פול גוגנהיים, עו"ד דניאל גוגנהיים. 
עיקר כספי הקרן מחולקים לחקלאים 

בערבה התיכונה וברמת הנגב. 

קומפוסט בשרוול פלסטיק 
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מחקר ופיתוח 

כנס פלפל
בכנס  השתתפו  פלפל  מגדלי   150
הפלפל שיזמה חברת 'זרעים גדרה' 
ואשר התקיים בתחנת יאיר בחצבה.

חברת זרעים גדרה ערכה ביום שני, 13 
במאי 2013, כנס פלפלים, אשר חשף 
את תוצאות ליווי פרויקט הפלפלים של 
החברה בערבה. הכנס התקיים במו"פ 
תחנת יאיר בחצבה, אליו הגיעו 150 
מגדלי פלפל. בפני החקלאים הוצגו זני 
הפלפלים החדשים של החברה, 'סובק' 
ו'נועם', נתונים המסכמים את תוצאות 
הפרויקט של ליווי הפלפל והרצאה של 
ד"ר חגי יסעור אשר הסביר מה קורה 

לפלפל כאשר הוא סובל מחום.

"פרויקט הליווי כלל עבודה שבועית 
משותפת שלנו ושל המגדלים במטרה 
להגביר את השליטה והבקרה בשדה 

ולהגדיל את היבול" סיפר חזי קאלו, 
מנהל מוצר הפלפלים בחברת זרעים 
גדרה בכנס. בפרויקט הליווי אשר יושם 
 ,  2013-2012 בערבה בעונת הגידול 

השתתפו 130 חקלאים.   

הפרויקט מיישם שיטת גידול חדישה 
אשר מבוססת על ניטור מדדים בצמח 
בזמן אמת ושיפור יבול תוך כדי גידול: 
"החלטנו לפתור את התסכול של מגדלי 
הפלפלים ובשיתוף החקלאיים בשטח 
גידול חדשה, כאשר  פיתחנו שיטת 
היבול  בהגדלת  השאיפה התמקדה 
הממוצע לדונם בערבה לעשרה טון ואף 
יותר", הסביר ד"ר איתי מיארה, מנהל 
יחידת GroNTec, של החברה ואף הוסיף 
כי "על מנת להעריך את ביצועי פרויקט 
הליווי ביצענו מדגם מקיף בו נשקלו 
רוב החלקות בפרויקט ליווי המגדלים 
בערבה. במקביל ביצענו סקרי עומק 
עם המגדלים על מנת להבין מה טוב 
ומה כדאי לשפר. אפשר לבשר שהיבול 
הממוצע בפרויקט עומד על כ-שמונה 

טון וחצי לדונם, כאשר במושבים פארן 
וצופר הממוצע עבר את התשעה טון. אנו 
נמצאים באמצע הדרך מבחינת היעדים 
שקבענו לעצמנו. רואים עלייה בכמות 
היבול ובשנה הקרובה נתקדם צעד נוסף. 
עשרה טון לדונם כיעד סופי נקבעו על 
פי חישוב כלכלי שמצא שברמת מחירים 
נמוכה, זו תנובה המאפשרת רווחיות 
טובה למגדלים. יפה לראות שלחלק לא 
מבוטל מהמשקים, עשרה טון הוא לא 
יעד בלתי מושג והם כבר עוברים אותו. 
בשנה הבאה נלווה גם מגדלים של זן 
הסובק, זן שאנחנו מקדמים בהצלחה".

ד"ר חגי יסעור, פיזיולוג של צמחים, 
והסביר  ההרצאות  פרק  את  חתם 
לחקלאים מה גורם החום לצמח הפלפל 
מבחינה ביולוגית. במהלך הרצאתו נתן 
יסעור טיפים לגידול יעיל של הפלפלים.

"גיא אופק – יחסי ציבור"
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ברחבי המועצה

קבלת אות הרשות המצטיינת

יעל חביב 	 רכזת היחידה הסביבתית
sviva@arava.co.il

היחידה הסביבתית 

המועצה האזורית זכתה באות 
"המחזורית המצטיינת" 

תאגיד  של  המיחזור  נתוני  פי  על 
אל"ה לשנת 2012, המועצה האזורית 
במקום  נמצאה  התיכונה  הערבה 
הראשון ברשימת היישובים הממחזרים 

בקטגוריה של מיחזור בקבוקי ליטר 
וחצי  לנפש. האות הוענק למועצה 

במסגרת כנס המיחזור 
הפסולת  והפחתת 
של אדם טבע ודין, 
בסוף  שהתקיים 

חודש יוני ב'מדיטק' 
בחולון.

 ,2013 ביוני   24 ב- 
הכנס  ים  התקי

החמישי למיחזור 
ת  ת ח פ ה ו

ת  ל ו ס פ
ב"מדיטק" 
 . ן ו ל ו ח ב
ס  נ כ ה
ם  י י ק ת ה

ת  ו ס ח ב
עמותת 'אדם 

 ' ן י ד ו ע  ב ט
והשתתפו בו השר 

הסביבה  להגנת 
עמיר פרץ, מנכ"לית 

המשרד הפורשת עו"ד 
אלונה שפר-קארו, אנשי 

מכל  הסביבה  להגנת  המשרד 
תפקידים  בעלי  ועשרות  המחוזות 
ברשויות המקומיות העוסקים בנושא 
מיחזור והפחתת פסולת. כולם בעלי 
אינטרס משותף - לקדם את מדינת 
ישראל מבחינת יעדי המיחזור ולבחון 
איך לעשות זאת בצורה נכונה ויעילה. 
כיום, ממחזרים בארץ כ – 20% מהפסולת 
הביתית, כאשר היעד השאפתני של 
 50% הוא  הסביבה  להגנת  המשרד 

מיחזור עד לשנת 2020. 

בכנס הוצגו שני נושאים מרכזיים. האחד 
עסק בבזבוז מזון ותרבות הצריכה וגרם 
לרבים בקהל לתהות למה לעזאזל אנחנו 
קונים כל כך הרבה והאם ניתן לשנות את 
תאריכי התפוגה על מוצרי האוכל שלנו. 

דוגמה אחת נתן מנכ"ל 
שאמר  גמון  ג'יל  סוגת, 
"סוכר ניתן להחזיק 5 שנים ללא בעיה 
אבל תקנות משרד הבריאות מאפשרות 

לי לרשום רק שנתיים..."

במושב השני של הכנס, 'לקראת חברה 
בהיבטים  בעיקר  עסקו  ממחזרת', 
הכלכליים והתפעוליים של מיחזור 

והפחתת הפסולת, מציאת פתרונות 
קצה )בעיקר לפסולת פריקה ביולוגית( 

והאם יש כדאיות כלכלית למיחזור. 

בחלק האחרון התפרסמו נתוני המיחזור 
של מיכלי משקה לשנת 2012 ע"י תאגיד 
אל"ה. יו"ר תאגיד אל"ה, נחמה רונן, 
מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין, עו"ד 
עמית ברכה, וראש תחום פסולת ומיחזור 
באדם טבע ודין, גלעד אוסטרובסקי, 
חילקו את האותות לרשויות המצטיינות 
ואנחנו ביניהם. בנוסף אלי, נכח גם עידו 
כהן, נציג איכות הסביבה של מושב 

צופר.

139 בקבוקי  הנתון המרשים, 
משקה משפחתיים )5.85 ק"ג( 
מעיד,  לנפש, 
מחויבות  על 
ם  י ב ש ו ת ה
באזור להתגייס 
על  ולהשקיע 
על  להגן  מנת 
הסביבה, ולדאוג 
לעתיד טוב יותר 
ועבור  עבורנו 
הדורות הבאים.

תודה לתושבים, 
איכות  לרכזי 
הסביבה ביישובים 

ולכל הממחזרים. 

)בגמר הקריאה המהנה 
להעביר  נא   - בעיתון 

למיחזור בפח הכחול...(
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גלגולו של לוגו

אחד הצעדים הראשונים של בעל עסק 
חדש הוא למתג את עצמו באמצעות לוגו.

לוגו הוא סמל גרפי שמתמצת את 
מהות העסק ומטרתו להיות קליט, זכיר 
ומייצג. כך, במבט אחד אפשר להבין 
באיזה סוג של עסק מדובר – בית קפה, 
מתחם צימרים או מסעדת בשרים.

העבודה על הלוגו היא בהכרח מורכבת, 
את  מביע  טוב  לוגו  סיבות:  מכמה 
הערכים שהעסק מעוניין לשדר,  הרבה 
פעמים מדובר במספר ערכים שצריך 
להכריע מתוכם וחלק מתהליך העבודה 

הוא בירור עם הלקוח מהם ערכים אלה. 
בנוסף, על הלוגו להבהיר מהו השירות 
שניתן בעסק. לכך מתווסף הטעם האישי 
של בעל העסק )ולעתים מדובר ביותר 
מאדם אחד(, חלומות ורעיונות שדמיין 

ולא ידע איך להעביר לנייר. 

תהליך העבודה הינו, אם כן, תהליך עדין 
וממושך בו הלקוח מנסה להעביר לנו, 
המעצבות, את החלום שלו, העדפותיו 

והערכים שמעוניין להביע. 

המפגש עם הלקוח מניב שפה גרפית 
אותה מבטאים באמצעות טכניקות 
גרפיות שונות: שימוש בגופן מסוים, 

איור, תמונה ועוד. 

אנו מציגות בפניו  במהלך העבודה 
סקיצות שונות אפשריות, מתוכם הלקוח 
בוחר כיוון ולאחר מכן עובדים על דיוק 

סופי של הלוגו לשביעות רצונו.

לוגו הוא מוצלח כאשר הוא מצליח 
להעביר את המסר גם כשהוא מוצג 
בשחור לבן וזהו אתגר נוסף בעבודת 

העיצוב.

בחרנו להציג לכם לדוגמא את העבודה 
על שלושה לוגואים שנוצרו בסטודיו 

לאחרונה:

עיצוב מדור מאת סטודיו ערבה

תמר
בית קפה ומסעדה

  פה תמרקפה
בית קפה מסעדה חלבית

השיפ  דיההידופישה
חם וטעים     אוכל ישראלי

אי שם
צ  י  מ  ר  י  ם     ב  ל  ב     ה  ע  ר  ב  ה

אי שם
צימרים במדבר

סקיצה ב'סקיצה א'חומרי גלם

סקיצה ג'סקיצה ב' סקיצה א'

סקיצה ב' סקיצה א'
סקיצות



סטודיו ערבה 	 ספיר 
 traffic@arava.co.il 	 08-6592228
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"השיפודיה”  בחאן "צל תמרים" שביהל

בשרים  מסעדת  היא  השיפודיה 
ישראלית. בעליה ביקשו להעביר תחושה 
מעוררת תיאבון של בשר טרי וטעים, 
ערכים של ישראליות ושל איכות, יחד 

עם מהירות הגשה. 

בעבודה על הלוגו נבחר גופן "צברי" קצת 
פרוע, שמעביר תחושה של קצב מהיר, 
האות ו' הוחלפה בשיפוד עם קוביות 
בשר מגרות ונעשה שימוש בצבעוניות 

חמה.

בתאבון!

"אי-שם",  צופר. 

מדובר במתחם צימרים חדש סביב 
בריכה. 

הקונספט העיצובי המבוקש היה של 
עולם האגדות וללקוח היה חשוב מאד 
להעביר הרגשה של חופש והנאה במקום 
קסום. ההתמקדות בעיצוב היתה על 
הימצאותה של הבריכה במרכזו של 
המתחם וכך נבחרה הצבעוניות, הפונט 
שנבחר מזכיר סיפורי אגדה והבוהק 
הנראה לעין משאיר משהו מסתורי 

בעיני המתבונן.

הנאה מובטחת

"קפה תמר" ירוחם.

במקרה הזה בעלי העסק, שקראו את 
העסק על שם תמר )אמא וסבתא שלהם( 
רצו לבנות את הלוגו סביב תמונתה של 
תמר. כל שהיה בידם היא תמונה ישנה 
של האם והאב. בקשתם היתה שהלוגו 

יכבד וידגיש את מקומה של תמר. 

התמונה נסרקה ועברה תהליך עיבוד 
שכלל שיחזור קרעים וקמטים, צביעה 
ידנית והדגשת תווי הפנים. לתמונה 
נוספו עיטורים אלגנטיים, נבחר פונט 
מוקפד וכל זאת בצבעוניות עתיקה 
ומכובדת בגווני הזהב שמתאימה לבית 

הקפה הקיים. 

שווה קפיצה לירוחם!

קפה תמר
בית קפה מסעדה

קפה תמר
בית קפה מסעדה

אי שם
צימרים במדבר

-

-אי שם

לוגואים סופיים 
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קרן יק"א - יותר ממאה 
שנות עשייה

קרן יק"א, שנוסדה על ידי הברון הירש 
ופועלת בארץ החל משנת 1900, מלווה 
את ההתיישבות בערבה מאז הקמתה. 
בעשרים השנים האחרונות השקיעה 
קרן יק"א בערבה התיכונה יותר מ- 
2.5 מיליון דולר או בממוצע 150,000 
דולר בשנה להעצמת ערך החקלאות, 

התיירות והחינוך.

יק"א מרכזת את פעילותה בפיתוח 
האזורים הפריפריאליים בגליל, בנגב 
ובערבה ותומכת בפרויקטים בתחומי 
החינוך החקלאות והתיירות. הסיוע 
בחקלאות ובתיירות, מייחד את יק"א, 
ונובע מהחשיבות שיש לענפים אלה 
כמקור הכנסה ותעסוקה עיקריים בגליל 

ובנגב.

זאב מילר, מנכ"ל קרן יק"א מזה קרוב 
לשנתיים, זאת לאחר ארבעה עשורים 
שבהן כיהן כמנהל כפר הנוער אשל 
הנשיא, מכיר מקרוב את הפרויקטים 
בהם תומכת הקרן ובוחן אפשרויות 
אומר  "המטרה שלנו",  נוסף.  לסיוע 
מילר, "היא לקדם את החיים בפריפריה, 
במטרה להפוך אותה לפריפריה יוצרת, 

שמושכת אליה מדענים ואנשי חזון. 
פריפריה  לפתח  מעוניינים  אנחנו 
מתפרנסת, פריפריה מדעית וחכמה, 
חוקרת ויוזמת ולשם כך אנחנו משקיעים 
גם במחקר בעל השלכות יישומיות 
וגם  בחקלאות  גם  האזור,  לפיתוח 
בחינוך, משום שאנחנו מאמינים שהדור 
ביותר  הוא העתודה הטובה  הצעיר 
להמשך המחקר והיזמות באזורים הללו."

"האנושות תהיה היורשת שלי..."
 The Jewish Colonization( קרן יק"א
Association JCA(,  נוסדה בלונדון על 
ידי הברון הירש בשנת 1891 והחלה 
לפעול בארץ משנת 1900. הברון מוריס 
דה-הירש היה איש-כספים ופילנתרופ 
ממוצא גרמני, מוצאו ממשפחה ידועה 
של בנקאי-חצר יהודים. כמייסדה של 
"החברה היהודית להתיישבות" )יק"א(, 
היה הנדבן היהודי הראשון שהגה את 
רעיון היישוב-מחדש של יהודי רוסיה 

בארצות אחרות. 

בשנת 1855 נשא לאישה את קלארה, בתו 
של ראש הבנק, הסנאטור בישופסהיים. 
בשנת 1887, לאחר פטירת בנו-יחידו 
לוסיין, אמר: "את בני איבדתי, אבל לא 
את יורשי. האנושות תהיה היורשת שלי". 
מאותו יום הקדיש את עיקר מרצו והונו 

למעשי-צדקה נרחבים. 

הברון הירש דחה את הגישה המקובלת 
היה  הוא  נדבות.  במתן  שהסתפקה 
משוכנע שעתידם של היהודים טמון בכך 
שיינתנו להם האמצעים וההזדמנויות 
להיעשות לבני-אדם יצרניים, העומדים 
ברשות עצמם. הוא כתב בשנת 1891: 
"אשתדל לבנות להם בית חדש בארצות 
יוכלו להביא תועלת  אחרות, שבהן 

כאיכרים חופשיים על אדמתם הם".

של  והנרדפים  הנדכאים  ליהודים 
רוסיה הצארית, הביאה יק"א בכנפיה 
לארצות  הגירתם  בארגון   - תקווה 
שבהן יוכלו להתחיל בחיים חדשים, 
חיי חירות וכבוד ובהטבת מצבם הכלכלי 
עבודת-כפיים  מגוריהם.  במקומות 
נתפשה כאמצעי הטוב ביותר להשגתן 
של מטרות אלו, ובין המלאכות הייתה 
החקלאות החשובה מכולן, בסוללה את 

הדרך לחיים יצרניים.

חקלאות פורצת דרך בערבה
"החקלאות הוא התחום החשוב ביותר כי 
הוא עונה על צורך בסיסי ביותר. אוכל. 
יחד עם זאת, בשל היעדר משאבים, 
מחסור במים, קרקע, אנרגיה, בעיות 
סביבתיות וקיצוץ בכוח עזר, החקלאים 

יק"אחינוך

מכינת ערבהזאב מילר
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משכילים,  להיות  חייבים  היום  של 
מתוכננים, חדשנים ומתוחכמים בכדי 
שיוכלו להמשיך ולפתח חקלאות פורצת 
דרך. זה הקו המנחה את יק"א גם כיום 
וליק"א יש סימפטיה רבה לערבה" אומר 

מילר.

יזמית,  חקלאות  מצאתי  "בערבה 
מתפתחת, מתקדמת. דווקא באזור 
בו האוכלוסייה מעטה "מצאתי יזמות 
רבה". אנשים כל העת מוטרדים, מנסים 
להתגבר על חסמים, קשיים ואתגרים 
ולכן יש חשיבה, התנעה, רצון לחפש 

וזה  לחדשנות  נוסף, שאיפה  משהו 
מעורר התפעלות, השתאות והערכה 
רבה. בני הדור השני והשלישי הלכו 
ולמדו, חזרו חזרה לערבה והם מחפשים 
שכדי  חושבים  ביק"א  אלטרנטיבה. 
להשאיר אותם, חייבת להיות תשתית 
מדעית ולכן יש צורך להמשיך ולפתח 
כל הזמן את המו"פ החקלאי והמדעי 

כדי שיהוו פתרון לחוקרים צעירים 
שימצאו בית במקום, וזאת בסיוע של 
יק"א לצד גופים נוספים. על חוקרים 
אלו מוטלת משימה כלל לא פשוטה. 
העתיד הוא במציאת ענפים חקלאיים 
מגוונים מבוססי ידע ופחות מבוססי 
משאבי טבע, חקלאות היי-טק שתחליף 
את החקלאות המסורתית, שלא נשענת 
זול אלא כוח  על מים או כוח אדם 
אדם משכיל ומשאבי מים מצומצמים 
לדוגמא גידול אצות, חלבון מאזור, 

מכוני רביית דגים ועוד...". 

המו"פ החקלאי והמדעי נהנו בשנים 
האחרונות מתמיכה משמעותית של 
קרן יק"א שנציגיה האמינו כי על ידי 
מימון ציוד למחקר ומימון חוקרים, 
תתאפשר קליטת אקדמאים וחוקרים 
באזור הערבה. בין הפרויקטים שנתמכו 
במו"פ הם הארכת חיי מדף של ירקות 
ופירות קצוצים, מתקן לגידול דגי זברה 

לצורך מחקר רפואי באלצהיימר ואף 
הקמת המרכז לתיירות חקלאית.

הצעדים  את  ללוות  זכתה  יק"א 
הראשונים של פיתוח ענף גידול דגי 

דגי שושנון במו"פ

עבודה עברית

"המטרה שלנו היא לקדם את החיים בפריפריה, במטרה להפוך אותה 
לפריפריה יוצרת, שמושכת אליה מדענים ואנשי חזון. לשם כך אנחנו 
משקיעים גם במחקר בעל השלכות יישומיות לפיתוח האזור, גם 
בחקלאות וגם בחינוך, משום שאנחנו מאמינים שהדור הצעיר הוא 

העתודה הטובה ביותר להמשך המחקר והיזמות באזורים הללו."
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הנוי של מים חמים ושל מי ים, בערבה. 
כיום, כ-90% מייצור ויצוא ענף זה בארץ, 
מקורו בערבה באופן שמאפשר קליטת 
משפחות של בנים חוזרים, שמתבסס 
על הענף תוך צריכה מוגבלת של קרקע 

ומים. 

אילון גדיאל, שניהל את המו"פ בשנים 
האחרונות אמר "קרן יק"א מעורבת 
לטובת  בפעילות  רבות  שנים  זה 
ההתיישבות והחקלאות בערבה. למו"פ 
ערבה וליק"א יש היסטוריה של שיתוף 
פעולה הדוק והקרן מעורבת בפעילות 
במו"פ ובחיפוש מתמיד אחרי פרויקטים 
חדשניים שיכולים לחולל שינוי ולתרום 

לחקלאי הערבה.

קרן יק"א השקיעה כספים רבים בפיתוח 
ענף חקלאות המים במו"פ ובייחוד 
בפרויקט פיתוח דגי נוי של מי ים מסוג 
השושנון, פרויקט ייחודי שאין הרבה 
כמותו בעולם. חותמה של קרן יק"א 
מוטבע כמעט בכל אזור בתחנת "יאיר" 

החל מהמרכז לתיירות חקלאית ההולך 
ומוקם ואשר ישמש כמרכז מבקרים של 
המועצה האזורית ערבה תיכונה, דרך 
פיתוח מערכת לצינון חממות, פיתוח 
שיטות לגידול אלמוגים, פיתוח זני 
פרחים חדשניים, פיתוח שיטה לשימוש 
במי רכז של התפלה לגידול דגי נוי 
היפני,  סיוע לפתיחת השוק  ימיים, 

פיתוח מוצרים חדשים ועוד ועוד.
קשה לדמיין את פעילות המו"פ ללא 
ההשתתפות של קרן יק"א ועל כך אנו 

מכירים לה תודות רבות".

בנוסף, מקדמת קרן יק"א ציונות ועבודה 
חקלאית על ידי ישראלים ואף סייעה 
למנהיגות  המכינה  בהקמת  הקרן 
חברתית בחצבה ובפרויקט "עבודה 

עברית" במושב עידן.

האתגר הפעם הוא להיכנס לתחום 
החינוך...

"עד היום, במשך 20 השנים האחרונות, 
יק"א ליוותה את המו"פים וגם יזמים 
מן השורה בפיתוח רעיונות בתחומי 
החקלאות והתיירות אך לדאבוני לא 
מספיק בתחום החינוך. מערכת חינוך 
משמעותי  פרמטר  היא  איכותית 
המשפיע על קליטת משפחות באזור 
עליו  חשוב  יסוד  הוא  החינוך  ולכן 
מושתת עשיית יק"א. חיבור הכרחי, 
נחוץ וחשוב הוא בין החקלאות לחינוך". 

"יש קסם בבית ספר קטן בו מספר 

יק"א

מגמת ביולוגיה

יזם יקר,
חדשני  רעיון  בעלי  יזמים 
התיירות  החינוך,  בתחום 
או החקלאות, רעיון שעשוי 
להשפיע ברמה אזורית, יוכלו 

לזכות במענק מקרן יק"א.

ניתן לפנות לזאב מילר, מנכ"ל 
 zeev@ica-is.org.il :יק"א במייל
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אוסי ניר 	 עורכת העיתון
ossi@arava.co.il • 052-8666111

חוות האנטילופות

קשיים  לצד  זאת  מועט.  תלמידים 
ואתגרים במחויבות לספק מענה לכל 
ילד. זהו אתגר חינוכי לא פשוט, מורכב, 
אך יחד עם זאת, בעזרת טכנולוגיות 
מידע של הוראה מרחוק, הוראה מקוונת, 
ניתן להתמודד עם הריחוק הגיאוגרפי. 
המו"פ  בקרבת  נמצא  הספר  בית 
החקלאי והמדעי ומידת הקשר אליהם 
חייבת להיות הדוקה יותר תוך הפרייה 
הדדית". בשנים האחרונות תמכה קרן 
יק"א בהעצמה והעמקה של לימודי 
המדעים וברכישת ציוד למרכז מדעים. 

יש תוכניות גם בנושא מרכז המשתלמים 

ועל כך אומר מילר "מרכז משתלמים 
בערבה הוא רעיון נפלא, הצענו להרחיב 
את המרכז בחסות אוניברסיטה קיימת 
שתעניק תואר שני. מהלך זה, אם יצלח, 
יביא ברכה רבה לאזור, ואף תעסוקה 
ופרנסה לתעשייה הנסמכת כמו מעונות, 

מרצים ועוד...".

השקעה גם בתיירות
תחום התיירות הוא ספינת הדגל של 
תעסוקות לא חקלאיות בערבה וככזה, 
זוכה אף הוא לתמיכת קרן יק"א. חוות 
האנטילופות, חוות התנינים קרוקולוקו 
ואף הנגשת יחידות אירוח לנכים הם 

דוגמאות לפרויקטים שזכו לתמיכת 
הקרן. לדברי מילר "היישוב צוקים שקם 
באוריינטציה יזמית, אקולוגית תיירותית 
ולאפשר  לדרבן  וצריך  נפלא  הוא 
לאנשים יזמים, יוזמות שמבוססות על 

מדבר וטבע ייחודי".

בסיום דבריו אומר מילר "אני מבקש 
להודות מקרב לב לקודמי בתפקיד, 
יוקי לוטן, שכיהן כמנכ"ל קרן יק"א וכן 
למועצת המנהלים של יק"א, הנשיא סר 
סטיבן וולי כהן" על שהשכילו לסייע בידי 
קברניטי ויזמי הערבה התיכונה לקידום 

איכות חייהם של תושבי המועצה

ולנו נותר להודות לאנשי קרן יק"א 
ולייחל להמשך שיתוף פעולה, תמיכה 

וליווי הערבה לעוד שנים רבות. 

קרוקולוקו
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הגיע הזמן לשינוי
הגיע הזמן לשנות את המנטרה "אי 

אפשר לעזור לכולם". לדעתי אפשר!
הנמצא במצב של  חיה  או  כל אדם 
אומללות, רעב, צמא, מצוקה – זכאי 
לעזרה. אל תפחדו לתת מים, אוכל, יד 

תומכת.. 

משפחות מקסימות פתחו את בתיהן 
אומנה  בתי  לשמש  והתנדבו  וליבן 
לכלבים שננטשו בערבה בחודש שעבר. 
לצערנו, אחת הכלבות אבדה )בתמונה( 
מעוקרת  היא  ימים.  שלושה  לאחר 
וחברותית מאוד ומי שראה אשמח אם 
יצור קשר. החודש ננטשו באזורנו עוד 
חמישה כלבים. לשמחתי לכולם נמצאו 

בתים מאמצים!

אומנה,  בתי  המשמשות  משפחות 
מדווחות על הסיפוק האדיר שבמתן 
עזרה ראשונה לכלב אבוד, עד אשר 
יימצא לו בית, וערך מוסף: חינוך הילדים 
לעזרה לזולת, אי התעלמות ומתן עזרה 
לייצור חי שנקלע למצוקה. משפחות 
המעוניינות לשמש בתי אומנה מוזמנות 

ליצור איתי קשר. 

לקנות או לאמץ - בחירה של חמלה 

לרישום  הארצי  המרכז  נתוני  לפי 
כלבים עולה שעשרות אלפי ישראלים 
בוחרים לקנות כלבים מסוחרי ומרביעי 
כלבים, במקום לאמץ כלבים חסרי בית 
מעמותות למען בעלי חיים ומהכלביות 

העירוניות.

מדי שנה מומתים בכלביות עירוניות 
ברחבי ישראל כ– 120,000 כלבים חסרי 
בית, בריאים לחלוטין, רק מכיוון שאיש 
אינו מאמץ אותם. תמוהה העובדה 
שלצד תעשיה ענפה של הרבעה וייבוא 
כלבים )שמתקיימת כמו כל שוק: על 
ידי  כוחות היצע וביקוש( מתרחש גם 
הרג המוני )או בשמו המכובס: המתת 

חסד( של בני מינם!

התירוצים לכך הם רבים. החל בחוסר 
כלבים  של  הרב  למספר  מודעות 
ועד לטענות בדבר  שמחפשים בית 
הבקשה לכלב בעל אופי שקיים כביכול 

רק אצל גזע מסוים.

הטענה שלכלבים הגזעיים יש אופי 
מיוחד, היא, לדעתי, טענה קשה ובלתי 
ראויה, שגובלת בגזענות של ממש. 
גם אם טענה זו הייתה נכונה, מצופה 
כלבים,  שאוהבים  בוגרים  מאנשים 
להתפשר במעט על סוג האופי של הכלב 
שהם מחפשים, כדי להציל כלב מהמתה 
בכלביה העירונית. אופי הכלב, בדומה 
לילד, מעוצב בחלקו הגדול על ידי בעליו. 
כמו כן אין מה לחשוש לגבי אופיו של 
כלב המאומץ ממכלאה או מעמותה 
כיוון שהמטפל שלו )מתנדבי העמותה, 
עובדי ההסגר וכו'( מכיר אותו ויכול 
"לשדך" את הכלב הנכון למשפחתכם.

כשאתם מחליטים שהגיע הזמן לאמץ 
כלב למשפחה – אל תשכחו את אלה 
שמוחזקים הרחק מעינינו, בכלביות 
יש המון אנשים בערבה  העירוניות. 
שאוהבים בעלי חיים וישמחו לעזור – 

לא תישארו לבד.

הכלבה שאבדה
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רגע של היסטוריה מדור מאת אמנון נבון

חניה
לפני זמן מה, קראתי בעיתון שהמועצה 
האזורית "תמר" החלה לגבות תשלום 
עבור חניה באזור מלונות ים המלח. 
זה הזכיר לי משהו, הושטתי יד לעבר 

המגירה וזה מה שעלה בידי...

חניה תמיד הייתה אצלי החלק הפחות 
מענג שבנהיגה.

כשאני מגיע למחוז חפצי אני מתחיל 
לחפש חניה וזו תמיד אינה מצויה 
במקומות שאליהם אני נזקק להגיע. 
וכשאני מגלה חלל כלשהו בין מכוניות, 

פעמים רבות מגיח עירוני זריז מאחורי 
או מלפני ותופס את המקום ברוב 
חוצפתו. ואם איתרע מזלי ומצאתי 
מקום חניה, הרי שהוא חייב להיות ארוך 
לפחות פעמיים מאורך מכוניתי משום 
שתמרוני החניה זרים לי. אני צריך 
לנסוע עשר פעמים קדימה ואחורה, 
ברכב שלפני  חובט מעט  לפעמים 
ולפעמים בזה שמאחורי וכשנדמה לי 
שהנה והצלחתי אזי מתברר לי שאני 
נמצא מטר משפת המדרכה ובולט 

למרכז הכביש בצורה מסוכנת.

לאחר שהזעתי כהוגן והחניתי איכשהו 
את רכבי, מתחילה בעיית התשלום 
עבור החניה. מעולם לא קניתי כרטיסי 
חניה או אמצעי תשלום אחרים עבור 
המס הסחטני הזה. מדי פעם, כשאני 
שב לרכב אני מוצא קישוט מתחת 
למגב המזמין אותי לשלם ברירת קנס 

על החניה.

עניין התשלום מרגיזני במיוחד. אינני 
מבין מדוע כשאני מגיע לעיר אני צריך 
לשלם עבור חנייה ואילו עירוני המגיע 
לאזור כפרי אינו נדרש לתשלום זה.

אני מציע לפרנסי היישובים החקלאיים 
להתקין תקנה האומרת שכל השטחים 
הציבוריים ביישוב הם שטחי חנייה 
בתשלום שרק תושבי המקום פטורים 
ממנו, בדיוק כמו בערים, וכל תושב 
שמשת  על  פטור  מדבקת  יקבל 
מכוניתו. גם פקח נוכל לממן מכספי 
החנייה ונלמד אותו כמה טריקים, 
למשל, להתחבא בין העצים שליד 
גן הילדים וכשמגיעה מכונית כלשהי 
ליוגורטריה של חבלין לתת לנוסעיה 
להיכנס לחנות ובעודם מתענגים על 
מטעמי היוגורט להסתער על רכבם, 
להצמיד לו דו"ח כדת וכדין ולקלקל 

להם את שמחת הליקוקים.

לארוב  ניתן  שבו  נוסף  מקום 
הוא במגרש  העירוניות  למכוניות 
החניה של "מחסני השוק". כאשר 
נוסע מזדמן )עירוני כמובן( יחנה את 

רכבו שם וייכנס לרכוש כרטיס חניה 
בסופרמרקט, זה הזמן לגמור חשבון 
עם המנוול ואז הוא גם ישלם עבור 
הכרטיסים וגם יחטוף דו"ח ברירת 

קנס.

לפני כמה שנים הזדמנתי למרכז 
חיפה והייתי חייב להחנות את רכבי. 
הסתובבתי רבות עד שמצאתי מקום 
ליד מדחן. ראיתי פקח חניה מסתובב 
באזור והבנתי שאם איני רוצה לחטוף 
קנס הגון עליי לעשות מעשה. הכנסתי 
ידי לכיסי והתברר לי ששכחתי לקחת 
כסף. ככה זה כשכפרי מגיע העירה, 
אני רגיל שבחיי היום יום הכול רושמים 
ואיני משתמש בכסף.  מה עושים? 
בעודי תוהה ראיתי אישה מתקרבת 
לעברי. בהברקה של שנייה פתחתי את 
הדלת האחורית של מכוניתי והוצאתי 
שני מלונים שקטפתי בשדה מבעוד 
יום על מנת להביאם לאחד מילדיי.

נגשתי לגברת ואמרתי לה "גברתי, 
את נראית לי אחת שאפשר לעשות 
לעשרה  זקוק  אני  עסקים,  איתה 
לך  ובתמורה אתן  שקלים לחנייה 
מלונים מתוקים מתוקים בזכות מי 
הבאר". הגברת חייכה, הוציאה עשרה 
שקלים וסירבה לקחת את המלונים. 
"אינני אוכלת מלון", אמרה, "תרום את 

הכסף לצדקה כשיהיה מצוי בידך".

הודיתי לה והזדרזתי לשלשל את 
המטבע למדחן אל מול עיניו של 
פקח החניה שבדיוק שלף את פנקסו.

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

 Amnon.n@arava.co.il

mailto:Amnon.n@arava.co.il
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שפת הרוח מדור מאת כרמל אגר גליציאנו

השפע דופק בדלת
אנשים רבים מתלוננים על מחסור 
בכסף. יש להם שפע של בריאות, אהבה, 

שמחה, אך הכסף "אינו מגיע"...
הם עובדים קשה, משקיעים אנרגיות 
רבות בניסיון ליצור להם ולמשפחתם 
שפע כלכלי ועדיין נשארים במצב של 

הישרדות כלכלית.
נכון, המערכת הכלכלית בעולם שבו אנו 
חיים ובמדינת ישראל יוצרת מציאות 
כמעט בלתי אפשרית ובעצם 'תוקעת 
מקל בגלגלים' גם למי שמוכן לעבוד 
קשה על מנת להרוויח את לחמו, אך 
עלינו לזכור כי מעבר למלחמות מול 
השלטון והטייקונים המחזיקים בהון 
)שגם הן חשובות ליצירת שינוי לאומי 
לנו גם אחריות אישית  יש  מהותי(, 

ומשפחתית לאפשר לשפע להגיע אלינו, 
ואני מאמינה כי הוא מחכה לכל אחד 
ואחת מאיתנו ממש מעבר לדלת ורק 

מחכה שניתן לו להיכנס.
אבל אני רוצה באמת לחיות בשפע 
כלכלי, אני עובד/ת קשה ומייחל/ת 

לכך בכל ליבי! 

מדוע הוא אינו מגיע?

קיימות אמונות,  רבים מאיתנו  אצל 
שטבועות עמוק בתת המודע או במודע 
שלנו לגבי כסף. הוא מתקשר אצל רבים 
מאיתנו לשחיתות, תאוות בצע, סנוביזם, 
ההיפך מטוהר, יושר וצניעות. אנחנו 
רוצים אותו בכל ליבנו אך בעצם מפחדים 
ממנו שמא יהפוך אותנו לאנשים אחרים, 
או ימתג אותנו בצורה שונה ושלילית 

בעיניי החברה.

חשוב להבין שכסף הוא כלי לאנרגיה. 
הניירות המודפסים או המטבעות הם 
רק חומר שכל אחד מאיתנו, מעניק להם 
את המשמעות האמיתית. הטייקונים 
הגדולים מעניקים לכסף משמעות 

"אם, כחברה, נבין 
שביכולתנו לתת לכסף 
משמעות אחרת, נוכל 
לשנות את המציאות 
הכלכלית החברתית 

שלנו וכך גם את 
המציאות האישית שלנו 

"
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ואנחנו  כוח-כוחניות,  של  ואנרגיה 
נסחפים אחריהם לאמונה שזוהי מהותו 

האמיתית - אך לא כך.

לתת  שביכולתנו  נבין  כחברה,  אם, 
לכסף משמעות אחרת, נוכל לשנות 
את המציאות הכלכלית החברתית שלנו 

וכך גם את המציאות האישית שלנו.

אל  השפע  את  להכניס  שנוכל  לפני 
חיינו, עלינו להבין באמת מהן האמונות 
שטבועות בנו )מחינוך, מחיים קודמים, 
ממה שהתקשורת או החברה משדרות לנו( 
שעומדות בדרכו ומונעות ממנו להיכנס.

לאחר שנבין ונזהה את האמונות האלו, 
ונשחרר אותן מתוכנו בעזרת עבודה 
את  מחדש  להגדיר  נוכל  עצמית, 
האמונה והידע שלנו לגבי כסף ושפע 
כלכלי ו'להשתיל' אמונות חדשות אשר 
יאפשרו לאנרגיית השפע להיכנס אל 

חיינו באין מפריע.

כיצד נפטרים מהאמונות הישנות וכיצד 
'משתילים' אמונות חדשות?

יש מספר דרכים לשחרר תקיעויות 
רוחניות ונפשיות המפריעות לנו בחיינו, 
בנוגע לשפע, או לכל דבר אחר )זוגיות, 

מיניות, בריאות, שמחה..( 

מדיטציה פעילה - מדיטציה פעילה 
היא בעצם דמיון מודרך )על ידי אדם 
חיצוני או על ידינו(, אשר באמצעותה 
אנו נכנסים באופן יזום אל התת- מודע, 
אל מבנה הנשמה שלנו. בתוך מצב 
מדיטטיבי זה, באפשרותנו להתעמת 
באופן מוחשי עם הדברים שעומדים 
בדרכנו, עם חוויות העבר ש'שתלו' בנו 
את האמונות המפריעות לנו. לאחר שאנו 
רואים בבירור את הבעיה לנגד עינינו, 
נוכל לשלח אותה מאיתנו, לנקות אותה 
מהמערכת, ולפנות מקום לאמונה חדשה 

ולמציאות חדשה בחיינו.

העמקה מודרכת - העמקה מודרכת 
להיכנס למצב עמוק  לנו  מאפשרת 
אנו  הזה  ביותר של מודעות. במצב 

יכולים להיזכר ולראות חוויות עבר 
מודחקות הן מהחיים האלו והן מחיים 
קודמים. כמו-כן, במצב מודעות זו אנו 
יכולים להגיע לרמות קיום וידע גבוהות 
יותר ולקבל הדרכה והארה ממדריכים 
רוחניים, ישויות אור, או נשמות אהובות 
שהלכו לעולמן, ללא תיווך של מתקשר 

או מדיום.

למצב זה כדאי להיכנס אך ורק בהנחיה 
הן  והחוויות  היות  של אדם מנוסה, 
מוחשיות מאוד ועלולות להיות לעיתים 

קשות או פשוט בלתי מובנות.

זהו לא מצב של היפנוזה. גם במצב 
של מודעות עמוקה זו, אנחנו מודעים 
בכל העת לעצמנו, לגופנו, למקום שבו 
אנו נמצאים ולאדם הנמצא לידנו, וזהו 
תהליך בטוח לחלוטין שבו יש לנו שליטה 
מלאה על רמת המודעות שלנו, על 
החוויות שאנו מוכנים לחוות ובכל עת 
ניתן להחליט להפסיקו על פי התחושה 

האישית.

שינוי מעשי - גם כאשר אנו מרגישים 
או מבולבלים,  'תקועים', מפוחדים, 
אנחנו יכולים לשנות דפוסים פנימיים 
עמוקים על ידי עבודה הפוכה, מהחוץ- 

אל הפנים.

אומרים שכאשר אדם עצוב וברצונו 
לשמוח, עליו לעטות על פניו חיוך מזויף 

ולאט לאט הלב יאמין כי הוא שמח.

דבר זה נכון גם לגבי שינוי מציאות 
חיינו. אם נאמר תודה ונקבל מתנות 
ללא התנגדות - אף שהדבר קשה לנו, 
נפתח פתח אנרגטי לשפע. אם נדע 
לדרוש תשלום שמגיע לנו - אף שאיננו 
אנרגטי  פתח  נפתח  בכך,  מורגלים 

לשפע.

לחיוך  בדומה   - מנטרות  דקלום 
שמחלחל מהחוץ אל הפנים, גם למילים 
יש כוח אנרגטי עצום של שינוי. דקלום 
קבוע וחוזר של משפטים כגון 'אני חי/ה 
בשפע', 'יש לי כל צרכי', 'אני מודה על 
הדברים שבורכתי בהם', 'אני מכניס/ה 
את השפע לתוכי'- יכולים לשנות את 
התדר האנרגטי שלנו ולאפשר לשפע 

להיכנס אל חיינו.

"אומרים שכאשר אדם 
עצוב וברצונו לשמוח, עליו 
לעטות על פניו חיוך מזויף 
ולאט לאט הלב יאמין כי 

הוא שמח. דבר זה נכון גם 
לגבי שינוי מציאות חיינו.  

"

כרמל אגר - גליציאנו 	 מתקשרת 
מושב  תושבת  רוחנית,  ויועצת 

carmelz@gmail.com 	 חצבה
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ככה לא בונים חומה

אחד האלבומים שהשפיעו עליי רבות 
כנער מתבגר היה "החומה" של הפינק 
פלויד. הגיטרות הצועקות אך גם הרכות, 
הפסנתר המתלווה לקולו האגדי של רוג'ר 
ווטרס, התופים החזקים והאפקטים 
זה ממש.  את  לי  "עשו"  המתכתיים 
אולי הייתה זו המוסיקה המרדנית, אולי 
הרגישות והפגיעות שהגיחו מבין צלילי 
הזעם והתוקפנות, אולי השילוב בין כל 
אלה, כך או כך, היה זה אלבום שליווה, 
ועודנו מלווה אותי לעוד זמן רב מאוד. 

את  לעומק  הבנתי  לא  בשעתו 
המשמעויות שאלבום זה "החזיק" עבורי. 
אני מניח שחלק בי הצליח להזדהות 
באופן עמוק ולא ממש מודע עם הזעקה 
שנשמעה מהאלבום לשינוי, לעזרה, 
למישהו שישמע את קולי. כמו רבים 
מבני הנוער, לא ממש ידעתי איך להגדיר 
את הקריאה הזו. היצירה של פינק פלויד 

עשתה זאת עבורי.

אחד הנדבכים שנחשפו בפניי בהקשר 
של אלבום החומה הוא האופן המתוחכם 
על  לנו  לספר  מבקשת  זו  שיצירה 
ההשפעות הפסיכולוגיות, התרבויות 
בחיינו.  גבולות  של  והסוציולוגיות 
רק  לא  פלויד  הפינק  של  "החומה" 
קראה להפלתה של חומת ברלין )כפי 
שבשלבים מסוימים בחיי חשבתי(, אלא 
גם קראה לבחינת הצורך שלנו בחומות, 

בהגנות, בגבולות.

מבין הנושאים שזוכים להתייחסות 
המעמיקה ביותר בספרות הפסיכולוגית 
נושא  את  להציב  ניתן  והחינוכית, 
הגבולות בראש הרשימה.  כאשר אני 
שואל  סטודנטים ולעיתים גם הורים 
שמגיעים אליי לטיפול - מדוע אנו 
זקוקים לגבולות? וכיצד הם משרתים 
אותנו בעולם? התשובות האוטומטיות 
שאני נוהג לקבל הן: "גבולות מסייעים 
לנו להפריד בינינו לבין האחר. גבולות 
שומרים עלינו במקום בטוח, דרכם 
אנו יודעים להבחין בינינו לבין זולתנו, 

כדי שלא נטמע בתוך האחר, כדי שלא 
נלך לאיבוד, ונאבד את עצמנו." במובן 
אלה,  אני מסכים לתשובות  מסוים 
אך אני מקשה עליהם ומבקש סיבות 
נוספות. אז הם מוסיפים בדרך כלל 
"אנחנו זקוקים לגבולות כדי לשמור 
על סדר, כדי שלא תהייה אנרכיה", 
אלה  לתשובות  מצרפים  גם  הורים 
הורית,  אמירות הקשורות בסמכות 
בגבולות כאמצעי לקבלת כבוד מצד 
ילדיהם שידעו מי בעל הבית וכו'. בעיניי 
תשובות אלה, מלומדות וחכמות ככל 
שיהיו, מחזיקות באמיתות כלשהן אך 
הן מפספסות את הסיבה העיקרית 

שבעטייה אנו זקוקים לגבולות. 

גבולות וקשר

בת  בפסיכולוגיה  שונים  זרמים 
מערכתיות,  תיאוריות  )למשל  ימינו 
התקשרותיות והתייחסותיות( מסבירים 
לנו כי גבולות נחוצים לנו עבור סיבה 
אחת בלבד והיא: להתחבר לאחר, כלומר, 
כדי ליצור קשר בין אישי שיצמיח אותנו. 
גבולות ברורים מסייעים לנו להבחין 
בינינו לבין האחר אך הבחנה זו חיונית 
לא לשם עצמה, אלא היא חיונית כדי 
שנחפש באמצעותה דרכים ליצור קשר 
עם אותו אחר מובחן ונבדל. הגבולות- 
מטרתם לשמור עלינו במרחב בטוח, 
מכיוון שרק במרחב כזה אנחנו יכולים 
לצאת להרפתקאות ולמשחק, לגילוי 
של חוויות חדשות ולהעשיר את עצמינו 
בהתנסויות שלא חווינו קודם. רק כאשר 
הגבולות ברורים אנחנו יכולים לאהוב, 
לגדול ולהתפתח, רק אז אנחנו יכולים 
להיות מספיק בטוחים כדי להתמסר 
ולהרחיב את גבולות הרגש והתודעה שלנו.

מהן  לנו  מספר  "החומה"  אלבום 
והצבת  חומה  בניית  של  ההשלכות 
גבול שאינן מוכוונות קשר. סוף שנות 
השבעים באנגליה הייתה תקופה שבה, 
כמו במקומות רבים בעולם, הגבולות 
בהקשר המשפחתי כמו גם בהקשרים 
של מערכות גדולות יותר )חינוך, דת 
ומדינה( נועד ליצור היררכיה, סמכות, 

כוח ושליטה. כאשר גבולות מוצבים 
במטרה לייצר הפרדה, הבחנה, ציות 
ומשמעת, הכלי העיקרי שנעשה בו 
שימוש הוא מורא ופחד, וההשלכות 

לכך עלולות להיות קשות וכואבות.

הפחדה, דיכוי והבסה של ילדים קטנים 
במשמעת נוקשה הייתה שיטת חינוך 
מקובלת בתקופות רבות בהיסטוריה 
ועד לעשורים האחרונים. הדגש על 
קשר רגשי, חיבור רגשי בריא, מזין 
ומצמיח לא נחשב לערך ראשון במעלה. 
נראה כי גם בקרב חוקרי פסיכולוגיה 
לא היה הוא ראשון במעלה. רק כאשר 
מהשטח,  מחקרים  תוצאות  הגיעו 
שהראו כי פתולוגיות נפשיות וגופניות 
נגרמות כתולדה של העדר חיבור רגשי 
וחסך בקשר בין אישי משמעותי, תפס 
נושא הקשר מקום כה מרכזי בעולם 

הטיפול והחינוך.

אחד השירים מאלבום החומה, שהשפיעו 
 Comfortably עליי מאוד היה השיר
Numb ) "קהות נוחה"- בתרגום חופשי(. 
והמילים  השיר  של  הנוגה  הליריות 
וזוכות לקול ענות  הזועקות לקשר, 
חלושה, מרטיטות את ליבי בכל פעם 
שאני שומע אותו ו"הופכות" את בטני, 
עד היום.  המשורר ששר את השיר קורא 
לאדם מולו לקשר. הוא שואל אותו אם 
הוא נמצא שם, אם הוא אי שם בפנים. 
אך האדם שמולו נמצא רחוק, הוא אבוד 
בתוך עולמו הפנימי, כבוי. החלק המצער 
ביותר הוא שקהותו הרגשית הפכה לו 
לאזור הנוחות. וגם אם הוא מתפקד 
ופועל בעולם, משתתף במשחק החיים, 
הוא עושה זאת על אוטומט- חללים 
רבים מעולמו הפנימי עומדים ריקים. 
המשורר נראה בענייו כעשן המתמר 
מספינה רחוקה באופק הים, כשפתיים 

זזות, קולו נשמע כגלים עמומים.

לקח לי זמן להבין מדוע שיר זה טלטל 
אותי כל כך. אין זה רק שיר טראגי על 
אדם הסובל מפוסט טראומה, גם לא 
מדובר, בעיניי, בשיר על זמר מסומם 
אשר בחר להתנתק מהחיים ולעבור 

נקודת מבט מדור מאת רונן לוי
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המשימה הכי מורכבת בגבולות היא להצליח להחזיק מרחב ביניים 
בו הפרטי והביחד יכולים לצעוד יחדיו. בו יש מרחב בטוח למי שאני 
ולמי שאתה ויחד להחזיק מרחב משותף אותו כינה הפילוסוף מרטין 

בובר "אני-אתה". 

ליקום מקביל בתוך ראשו, בגלל מאבק 
הכוכבים שאורם כבה בו. זהו שיר על 
הפצע הרגשי העמוק שנוצר בנו כאשר 
הדחפים האנושיים שלנו לקרבה, לקשר 
רגשי ולהבעה אותנטית ויצירתית אינם 
זוכים למרחב סביבתי הולם המאפשר 
את התקיימותם. כאשר דחפים אלה 
מדוכאים, לא יהיה לנו אלא להמשיך 
ולדכאם בתוכנו, בבגרותנו. דיכוי זה, 
מספר לנו השיר, סופו בידוד רגשי, 
ריקנות פנימית והקטנת הרצון לגעת 

בחיים.

המשימה המורכבת ביותר בגבולות 
היא להצליח להחזיק מרחב ביניים בו 
הפרטי והביחד יכולים לצעוד יחדיו. בו 
יש מרחב בטוח למי שאני ולמי שאתה, 
ויחד להחזיק מרחב משותף אותו כינה 
"אני-אתה".  בובר  מרטין  הפילוסוף 

פעמים רבות נדמה כי היכולת להחזיק 
מרחב זה דומה ל"משחק סכום אפס" - 
ככל שתהייה יותר הבעה עצמאית כך 
הקשר יקטן, וככל שיהיה יותר קשר בין 
אישי כך הזכות לאוטונומיה ונבדלות 
תקטן. קל ביותר להבחין במשחק סכום 
אפס זה כשמביטים בזוגות צעירים 
בתחילת הקשר. בתחילה הקשר ה"ביחד" 
הוא הדבר החשוב ביותר שקיים, אלוהים 
מגיח בין השניים ונושק להם את נשיקת 
ארוס הנצחית. החרדה מתחילה לעלות 
כאשר אחד מהשניים מבקש לעצמו 
קצת מרחב פרטי, אז ניצב בפני בני הזוג 
האתגר האמיתי - לשמור על ה"ביחד" 
ובד בבד לדאוג לכך שגם כל אחד 
יתפתח לבד, ומתוך התפתחות עצמאית  

זו לחזור ל"ביחד", וחוזר חלילה.

אלבום "החומה" של הפינק פלויד נחשב 

בשעתו אנרכיסטי ופורץ דרך, משום 
שהוא הסכים לקרוא תיגר על מוסכמות 
חברתיות שמרניות. הוא ביקש לשחוט 
פרות קדושות ולחולל מהפכה. במובנים 
מסוימים נראה שהוא הצליח לחזות 
את שעתיד להתרחש. שכן כיום ניתן 
לראות שישנו ניסיון מעשי יותר להחזיק 
את המתח שבין נבדלות להתקשרות 
במערכות החינוך, בתרבויות טיפול 
ובקהילה ובקהילות העוסקות בצמיחה 
והתפתחות. מתח זה דורש מאיתנו 
לעבוד על עצמנו - להישאר ערניים 
וקשובים לקשר עם עצמנו ועם הזולת, 
לנוע בין הבפנים והבחוץ ולחפש דרכים 
יצירתיות להחזיק את מה שביניהם. 
כאשר אנו מצליחים להתמסר לתנועה 
ריתמית זו, היא עשויה להניב לנו פירות. 
פירות של קשר, של התפתחות וצמיחה. 
פירות אלה יתקשו להבשיל במרחב בו 

הגבולות אינם ברורים מספיק.

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
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הקיץ האדום של 1983 

בחופש הגדול של 1983 הייתי ילדה 
רזה ושקופה בת 10. את ימי בית הספר 
הגלילית  בצפת  בשיממון  העברתי 
ובחופשים ההורים שלי שלחו אותי 
לקייטנת סבא וסבתא בנתניה. הימים 
ימי הקיץ הצבעוניים, בגדים בצבע 
מסטיק, בקולנוע "שרון" הוקרן הסרט 
ההיסטרי אי טי, בטלוויזיה תוכניות 
וברדיו  הגדול  החופש  של  הקאלט 
תסכיתים בבוקר ו- 30 בצל בצהריים. 

בכל שני בערב התכנסנו לראות מקגיוור 
ובכל מוצ"ש עודדנו את האחים ואן 
'ערוצי  המושג  כשמשמעות  אריק, 
טלביזיה' היו כמה טוב קולטים אצלכם 
את לבנון... וויטני יוסטון, מייקל ג'קסון 
והסדרה "פאם" היו הכי 'חוץ לארץ' 

שיכולנו להכיר.
סבא מודרכי היה חקלאי מדור הותיק, 
גבוה ומרהיב, רחב כתפיים וצרוב שמש 
סוף  להם  ללופים שאין  אותי  לקח 
בשדות הבלתי נגמרים על האוליבר 
הירוק, בשדות גדלו בנחת עגבניות, 

מלפפונים, קוסא, ובוטנים.

לסבתא שלי היה מקרמה עצום תלוי 
כל  סלים מקש שמולאו  ולו  במטבח 
יום על ידי סבא שלי שהיה מביא את 
הפלא העסיסי מהשדה, שמנות. אדומות. 
מתוקות. תמיד נשלחתי לאכול אותן 
נוטף מהם,  בגלל המיץ שהיה  בחצר 
ההוא,  הקיץ  שלמות.  אותן  ואכלתי 
הקיץ האדום ההוא זכור בעיקר בזכות 
העגבניות הנפלאות והאבטיחים הבלתי 
נשכחים שאין כמותם בארץ כבר 20 שנים.

כאמור, שקוף,  יצור שברירי,  הייתי 
במהירות  שלקה בשלפוחיות שמש 
עם יכולת מופלאה להישרף מהשמש 
עוד לפני שסבא שלי בכלל נזכר שאני 
עבדו  בשדות  כובע,  לחבוש  צריכה 
במרץ הפועלות של אבו פארוק שהיה 
פורק אותן מדושנות וצבעוניות מהרכב 
המסחרי שלו עם אור ראשון של בוקר 
ואוסף אותן, מצחקקות, חזרה לכפר 

עם בוא הערב. והן אהבו אותי בימים 
שאפשרו להן לסחוב אותי אל חזם 
הרחב ולהביע את אהבתן בבוסא )בוסא 
זה נשיקת נשיכה, קטע כזה...( בלחיים 
הכאב  על  ולפצות  שלי,  הלבנבנות 
בעגבנייה עסיסית ספוגת שמש שנוגבה 

בשולי שמלה מאובקת.
תוצרת השדה הייתה מועמסת בסוף 
היום הירקות ארוזים בתוך ארגזי עץ 
מחוזקים בחוט ברזל שתמיד היה פוצע 
את הידיים על טנדר בדרכם אל השוק.

התאפיינו  השמונים  שנות  תחילת 
באינפלציה, בשנים שאחרי המהפך, 
השלטון במדינה היה של בגין. התמורות, 
הרחוב,  את  שחי  והעם  המלחמות, 
השכנות, הדודות, הפועלות, התקשורת 
בין אנשים הייתה אישית פנים אל מול 
פנים, עם הבעות, עם נפנופי ידיים וכל 

מנעד הרגשות.

הילדים של השכונה העבירו את החופש 
משחקים  עם  ברחובות,  במפגשים 
מכות,  נגיעות,  מילים,  ותקשורת 
חיבוקים, וגם ללכת יד ביד. כן. גם זה.

שחיתי בתוך הכאוס הזה ונחתי על 
המשכר של  ריחו  איים של שמחה, 
המלח בחולות הים שעטפו אותי ברוך 
בניתי  קיצית,  שמש  של  וחמימות 
והחרבתי ארמונות בוץ, אכלתי ארטיק 
בטעם מנטה ועגבניות עסיסיות קרות 
מונחות בקופסת פלסטיק עם קרח 
בשכנות לאבטיח בקוביות. וכשדוד שלי 
חזר מטיול באמריקה אפילו קיבלתי 
וואק מן ושמעתי קסטות עם מיטב 
המוזיקה שמאז ועד היום מלווה את 
חיי, פינק פלויד, ג'נסיס, לד זפלין, ג'ניס 
ג'ופלין וכל הטובים האלמותיים שאין 

להם תחליף.

אבטיח אדום, אדום אמיתי. לא אדום 
ורדרד, אדום בהיר, אדום רק באמצע. 
העיניים,  את  שמסנוור  כזה  אדום 
והמתיקות היא חסרת פשרות, הפריכות 
וגם  - אומנות של הטבע, עסיסיות 
גרעינים שסבתא שלי הייתה מייבשת 

בשמש וקולה אותם בתנור, ולא יודעת 
למה הגרעינים האלה נעלמו מהעולם 
ומי חשב בכלל להנדס את הפירות ולמה.

כל החורף חיכינו לקיץ כי היו ירקות 
של קיץ וחיינו בסדר גמור עם עגבניות 
שמפציעות עם השמש והחום וחיכינו 
לאבטיח והציפייה הייתה שווה בהחלט 

את התוצאה.
קיץ 2013. אבטיח שמחירו שווה לביקיני 
נזרק שוב לפח, באמת געגועים לאז....

הקיץ תופס אותי לא מוכנה למרות 
שהוא מונח על לוח השנה במועדו, וחורף 
שלם עבר עלינו ובכל זאת, הוא מכה כאן 
בעוצמת חומו הכבד, בצימאון, עם שני 
ילדים, דרכם אני חווה ילדות בעיניים 
של אישה בוגרת, אבל זו ילדות שונה, 
סינטטית, אלקטרונית, למרות השפע 
הלא הגיוני נראה כאילו לא נותר דבר 
מלבד הגעגוע לאדום ההוא, העולם 
הפך קטן התקשורת בלעה אותנו חיים 
ושלמים האינטרנט שחקן מרכזי, אבל 
כמו אז נשארה כלכלה מאיימת, קושי 
קיומי, תהיות חיינו לאן, מחאה חברתית, 
מחאה תרבותית, אנשים תוקעים כל 
היום את הראש בתוך ריבועים קטנים 
מהבהבים, במקום הדודות, החברים, 
במקום להתכנס במרפסת בסוף כל 
יום ולדבר על "המצב", הקימו קבוצות 
דיון ב- וואטס אפ, התקשורת במסרים, 
קצרים. יעילים ומדויקים. במינון הנכון..
וכל זה בלי נחמה. אין עגבניות. אין 

אבטיחים עסיסיים. אין אושר. 

)כותבת המדור קונה כל חייה הבוגרים 
ירקות ופירות בסופר ואולי זו הבעיה 

שלה בחיים.(

הגעתי רחוק מדור מאת אלה ארד

אלה ארד 	 תושבת היישוב ספיר 
נשואה ואם לשניים
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פמוטים או פמוטות

בעין יהב הייתה קיימת מסורת רבת 
שנים של "עונג שבת" לילדים ולבני 
המשפחה. בכל פעם אירחה את 
הבאים משפחה אחרת ודאגה גם 
לתכנית. באחת הפעמים הוצגה 
ההצגה "חנה'לה ושמלת השבת" 

ונערך חידון. 
הילדים נשאלו: "מהו הכלי המשמש 

להחזקת נר"?
והתשובה לא אחרה לבוא:

 "ָּפמֹוט – ָּפמֹוִטים", אכן כך נהוג 
לומר, 

אך נכון לומר, ָּפמֹוט - ָּפמֹוטֹות כמו 
ָממֹון - ָממֹונֹות וכמו ָּפעֹוט- ָּפעֹוטֹות, 
ואגב כך ָּפעֹוטֹון במשמעות של גן 

לקטנטנים. 
שתהא לנו השבת טובה וענוגה. 

פליטת פה 
מדור מאת חנהל'ה בלאו

רגע של פנאי
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