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בסוף אפריל חנכנו את המרכז הרפואי האזורי בספיר ,בהשתתפות שר הרווחה ,נציגי קק"ל ,נגב
גליל ,ועוד אורחים מכובדים .פתיחת המרכז מייצגת בעיניי את המגמה של קידום איכות החיים
לתושבי הערבה .המרכז מצויד במכשור רפואי מתקדם ובהמשך נגדיל את מספר התקנים של
הרופאים המקצועיים .עירית שחר ,רכזת הבריאות ונעמי בקר ,מנהלת הקהילה עמלו רבות,
במהלך ההקמה ,בשיתוף פעולה מצוין עם שרותי בריאות כללית .עבודתן יחד עם עבודת צוות
הבינוי במועצה תחת ניהולו של טטה ועבודתו המאומצת של גדי גוהר ,הם שהביא לכך שאנחנו
יכולים ,תוך פחות משנה מתחילת העבודות בשטח ,לפתוח את המרכז הרפואי לקהל .תודה רבה.
לקראת היציאה לחופשת הפסח הארוכה ,קיימנו יום מפגשים עם התושבים .מטרת היום הייתה
לקיים שיח בין מנהלי התחומים לתושבים ,להציג את פעילות המחלקות השונות ולשמוע
מהתושבים על הבעיות ועל הצרכים בתחומים השונים .המפגשים התקיימו במרכז המבקרים
החדש שנפתח במו"פ ,על מנת שתושבי האזור יכירו אותו ויוכלו ליהנות מההשקעה במרכז
שישמש מוקד תיירות אזורי משמעותי לרווחת כל עסקי התיירות באזור.

מילות סיום ,עמי שחם
בראיון פרידה
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רואים רחוק ,סיפורה של
״עמותת דרך לוטן״
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בסיום יום המפגשים התקיימה הרצאה של נחמיה שטרסלר .שטרסלר ,נחשב למי שרואה בחקלאות
ובחקלאים בישראל נטל כלכלי ,ועבור רבים מאתנו הוא מייצג גישה מקוממת וחד ערכית .מלבד
היותו מרצה מומלץ ,אני מאמין שחשוב שאנשים כמו שטרסלר ,בעלי השפעה ממשית על דעת
הקהל ועל מקבלי ההחלטות ,יכירו את המציאות שעליה הם מדברים ,את המנגנונים הפועלים
ואת הגורמים המעצבים את הכלכלה החקלאית בישראל .לשמחתי ,התוצאה המיידית של ביקורו
הייתה סיקור של מציאות השיווק החקלאי בישראל ,באולפן שישי בערוץ  ,2שם הסביר איך
נוצרים פערי התיווך ומי באמת נהנה ממחיר הירקות בשווקים.
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בחודשיים האחרונים קיימה מליאת המועצה התכנסויות שמטרתן להכיר את תכניות העבודה
של כל מחלקות המועצה לשנת  .2014אני מאמין שמעורבות פעילה של המליאה ,הן בתכנון והן
בהחלטות שקשורות בניהול המועצה ,צריכה להיות מתוך היכרות של התכניות ושל המנהלים.
המעורבות הזו מאפשרת לנו לנהל את המועצה טוב יותר ומאפשרת לנו גם לקדם תהליכים
מורכבים .בנוסף חברי המליאה סיירו ,בכל היישובים ובפרויקטים המובילים באזור .במסגרת
הסיור נפרדה המליאה משי זינדרמן ,בסיום תפקידו במועצה לאחר שנים רבות של עבודה.

ציון לשבח ,שיר זקן כובשת
את תחרות המדע לצעירים
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בסוף אפריל התקיים יום עיון שעסק בהיתכנות ענפי חקלאות נוספים בערבה .המטרה העיקרית
של יום העיון שהתקיים בנוכחות מנהל שה"מ  -חנן בזק והנהלת שה"מ ,הייתה להביא לחקלאים
בערבה את המידע על האלטרנטיבות לגידולים נוספים וענפי חקלאות בערבה .המידע הרב
שהוצג הוא תוצאה של עבודה מאומצת שנעשתה בשה"מ בשנה החולפת.
אורחים רבים הגיעו לערבה בחופשת הפסח .ההרגשה היא שמספר הנופשים בערבה עולה משנה
לשנה .כמות המבקרים מוכיחה לנו את הפוטנציאל הגדול שיש לתיירות בערבה ,גם מתחמי הלינה,
גם אטרקציות ולדעתי ישנו פוטנציאל גבוה ביצירת אתרים נוספים של תיירות-חקלאית במרחב
שלנו .בהקשר לחופשת הפסח ולמטיילים הרבים ,זה המקום לציין גם את העבודה המאומצת
והמקצועית של יחידת החילוץ שלנו אשר פעלה בחג לטיפול ב 23-פניות במגוון גדול של אירועי
חילוץ מהשטח .טוב שיש על מי לסמוך.
בחודש מרץ נפרדנו בצער רב מחבר יקר ,זאבי כהנוב ,שהלך לעולמו בטרם עת .זאבי ,פעיל
בקק"ל שנים רבות ,היה שותף אמת לפיתוח הערבה ופעל מתוך אמונה שלמה בחזון הציוני
ואהבת הארץ .בתפקידו האחרון כיהן כשליח קק"ל בניו יורק וכמנהל קרן המים של  JNFארה"ב.
טביעות אצבעותיו של זאבי ניכרות בפרויקטים שסייעו בקידום ההתיישבות בערבה ,ביניהם:
בניית מרכז הבריאות האזורי; קידום הרחבת עין יהב; פרויקטים בתחום תשתיות מים לשימוש
חקלאי וביתי .עץ לזכרו ניטע בסמוך למרכז הבריאות האזורי החדש .זאבי יחסר לי כאדם וכשותף.
בשבוע שעבר נפרדנו בצער מרפי צורף ממושב פארן .בשבועות שלפני מותו ,סיפר על חייו ,על
משפחתו ובית הוריו ,על אהבתו לצילום ,על הכרותו עם חגית בימים בהם שרת בחיל הרפואה
והוצב בוינגט .רפי וחגית הגיעו לפארן ב 1987-והקימו משפחה לתפארת בפארן .למשפחתו ולכל
בית מושב פארן ,תנחומים על מותו של רפי .יהי זכרו ברוך.
אייל בלום
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חדשות ערבה
בריאות

נפתח מרכז
הבריאות האזורי
בספיר
מרכז הבריאות האזורי החדש בספיר נחנך ,ובו
תפעל מרפאה לבריאות המשפחה מהשעה
 7:00בבוקר ועד לשעה  19:00בערב .במרכז
יש מספר מתחמים של שירותים משלימים:
מכון פיזיותרפיה שיקומי ,תחנת טיפת חלב
ובריאות הילד ובהמשך ייפתח במקום גם בית-
מרקחת .המרפאה במרכז הבריאות החדש
מאובזרת בציוד חדש שהחליף את הישן כך
שיותאם למערכות טכנולוגיות מתקדמות ,ויש
בה מכשור שלא היה קיים עד כה .מכשור חדש
המותאם לקדמה הטכנולוגית יאפשר בניית
שירותי "רפואה מרחוק" ()Tele-Medicine
מול בית החולים סורוקה בבאר שבע .השירות
יאפשר לערוך את הבדיקות במרפאה של המרכז
הרפואי על-ידי הצוות המקצועי ובו בזמן יבוצע
הפענוח על ידי רופאים מומחים בבית החולים.
ב 2011-גויסו במעורבות ראש המועצה דאז,
עזרא רבינס ,שותפים ותורמים למרכז הרפואי:
 JNFארה"ב ומשרד נגב-גליל בשיתוף החטיבה
להתיישבות .שנת  2012הוקדשה לתכנון הפיזי
של המבנה וסביבתו ולקבלת כל האישורים
הנדרשים בתיאום עם הנהלת קופת חולים
ובהתאם לתקנים המתבקשים .במהלך שנת

 2013יצא מכרז לבנייה וזו נמשכה כשנה עד
לחנוכת המבנה בחודש שעבר.
לאחר השלמת הפרויקט ,רופאים יועצים יכולים
מעתה לעבוד זה לצד זה במרפאה ובהתאם
לכך ,יגדלו ימי הקבלה ושעות הקבלה ויקוצר
זמן ההמתנה .לאור השינוי גדל מגוון שירותי
הרופאים היועצים ובמקום יפעלו בקרוב :רופא
התפתחות ,פרוקטולוג ,שירותי בריאות לאישה
להריון ולידה ,התפתחות הילד ,בדיקות עיניים
ושמיעה ,אולטרסאונד ובהמשך גם רנטגן.
המרכז תוכנן באופן מודולארי ורב שלבי כך
שבמרוצת השנים ניתן יהיה להוסיף ,להגדיל
ולהרחיב את הבסיס הפיזי ולהתאימו לשירותים
נוספים עתידיים כגון :מכון התפתחות ,מרפאת
שיניים וחדרי רופאים נוספים.
בזכות אבזור המרפאה ושדרוגה הפיזי גדלה
היכולת לתת מענה מקומי באירועי חירום עד
להגעה של כוחות הצלה ופינוי לבית החולים
באמבולנס או במסוק ולעיתים אף למנוע
את הצורך בפינוי .כמו כן ,למוקד לרפואה
דחופה נרכש מתרומתם האדיבה של JNF
מכשיר דפיברילטור מתקדם ונייד המשמש
גם כא.ק.ג ומוניטור המנפיק נתונים בזמן אמת
ומאפשר את נשיאתו לכל מקום שנדרש .מוקד
הרפואה הדחופה יעבור גם הוא למרפאה
החדשה עם פתיחתה .הודעה מסודרת על
מועד המעבר תפורסם.
עירית שחר ,רכזת בריאות וגיל שלישי

מנכ"לית המועצה

 2במדד הפריפריאליות
בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר האחרון מפרסמת
המועצה ,כמדי שנה ,את נתוני הדו"ח לתושב .על
פי הדו"ח ,בתחומי המועצה מתגוררים כ3,500-
תושבים ומספר דומה של עובדים זרים; 560
משפחות מתוך  790עוסקות בחקלאות; ילדים
מגיל לידה ועד גיל  18מהווים כמעט שליש
מאוכלוסיית המועצה;  500איש מתוכה הם בני
הגיל השלישי; כ 100-צעירים נוספים מתגוררים
בערבה במסגרת תכניות חינוכיות לפני השירות
הצבאי ולאחריו ,כגון במסגרת "מכינת ערבה"
ובפרויקט "עבודה עברית.
ב 2012-היה הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות
 ,8דירוג שנקבע על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .מדד זה משפיע על מענק האיזון
שאותו מקבלת הרשות ממשרד הפנים ,על גובה
הטבות המס להן זכאים התושבים ועל גובה
המענקים שמקבלת המועצה ממפעל הפיס,
מהחטיבה להתיישבות ומגורמים חיצוניים נוספים.
הרכיב המרכזי המשפיע על הדירוג הסוציו-
אקונומי הינו רמת "המינוע" ,כלומר מספר כלי
הרכב שעומדים לרשות כל תושב שמתגורר
באותה רשות .קריטריון זה מתעלם מנושא
המרחק ממרכז עירוני ואינו מתחשב בכך שאין
אלטרנטיבה אחרת לתחבורה פרטית בתחום
הרשות ,דבר המאלץ את התושבים להחזיק
בשני רכבים .מרכיב נוסף במדד הוא ההכנסה
הממוצעת לנפש .גם הוא מרכיב בעייתי ,כיוון
שאינו לוקח בחשבון את ההוצאה הממוצעת
לנפש במשק בית בערבה שהיא גבוהה יחסית
לאזורים אחרים בארץ  -דבר המטה את הדירוג
של המועצה כלפי מעלה.
בשנים האחרונות פעלה המועצה להכנסת מדד
נוסף ,מדד הפריפריאליות .מדד זה נקבע גם
הוא על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ומודד את המרחק הגיאוגרפי ממרכזי הערים
הגדולות .ב 2012-זכתה המועצה האזורית
הערבה התיכונה לדירוג  2במדד זה .למדד
הפריפריאליות חשיבות רבה כיוון שהוא מהווה
"משקולת" משמעותית במבחני קבלה של
תקציבים ומענקים ואף בהגשת "קולות קוראים".
רויטל טריפלר ,רו"ח ,מנכ"לית המועצה

		
מרכז הבריאות האזורי .יגדלו ימי הקבלה.
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צילום :גילה טל

דו"ח שנת  2012לתושב
עם סיום ביקורת משרד הפנים ,מוגשת לתושבים תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
נתוני ביצוע התקציב הרגיל
הכנסות

מאזן
%

%

ביצוע 2011

נכסים

2012

2011

הכנסות עצמיות

21,342

23,782

58.62%

25,664

68.84%

רכוש שוטף

6,009

4,671

השתת’ משרד החינוך

8,015

9,821

24.21%

8,336

22.36%

השקעות

13,619

11,403

השתת’ משרד הרווחה

300

811

2.00%

428

1.15%

השתת’ משרדי ממשלה אחרים 550

745

1.84%

783

2.10%

השקעות לכיסוי קרנות
מתוקצבות ואחרות

2,737

2,612

מענקים ומלוות

3,438

5,410

13.34%

2,070

5.55%

סה”כ

33,645

40,569

100%

37,281

100%

הוצאות

תקציב  2012ביצוע 2012

תקציב  2012ביצוע 2012

%

%

ביצוע 2011

משכורות ושכר כללי

7,678

8,357

15.62%

5,977

16.05%

פעולות אחרות

15,076

18,321

50.27%

17,982

48.29%

שכר חינוך

4,860

5,510

13.61%

5,522

14.83%

פעולות חינוך

5,049

6,713

16.58%

6,520

17.51%

שכר רווחה

271

281

0.69%

266

0.71%

פעולות רווחה

211

835

2.06%

455

1.22%

מימון

250

314

0.78%

295

0.79%

פרעון מלוות

250

158

0.39%

222

1.60%

סה”כ

33,645

40,489

100.00%

37,239

100%

עודף (גרעון) השנה

-

80

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 107

סה”כ

22,472

18,873

התחייבויות

2012

2011

התחייבויות שוטפות

6,116

4,858

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

1,846

2,349

קרנות מתוקצבות

2,565

2,469

עודפים זמניים נטו בתב”ר

9,197

7,693

סה”כ

22,472

18,873

2012

2011

383

539

עומס מלוות לסוף שנה

42
כללי

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
2012

2011

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

9,197

7,693

תקבולים במהלך השנה

15,235

8,003

תשלומים במהלך השנה

12,487

6,499

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

11,945

9,197

2012

2011

 %הגרעון הנצבר מההכנסה

26.43%

0.50%

 %עומס המלוות מההכנסה

0.94%

1.45%

 %סך ההתחייבויות מההכנסה

15.08%

13.03%

הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

12,578

11,568

מספר משרות ממוצע

77

75

דוח גביה וחייבים  -ארנונה

מספר תושבים
שנה קודמת

3,219

מספר תושבים
(נכון ל )2012

3,219

מספר משקי בית
שטח שיפוט
(דונם)
דירוג
סוציואקונומי

187

790

1,400,000

8

2012

2011

יתרת חוב לתחילת השנה

823

781

חיוב השנה

18,901

19,714

הנחות ופטורים שניתנו

430-

472-

חובות מסופקים וחובות
למחיקה
סך לגביה

19,294

20,023

גביה בשנת הדו"ח

17,965

19,200

יתרת חוב לסוף השנה

1,329

823

אחוז גביה מהפיגורים

60.88%

67.52%

אחוז גביה מהשוטף

94.70%

97.04%

יחס הגביה לחוב הכולל

93.11%

95.89%

ממוצע ארנונה למגורים למ”ר 34

33

רויטל טריפלר ,רו"ח ,מנכ"לית המועצה
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חדשות ערבה
מרכז מבקרים ויידור

חלון לחקלאות
בערבה

בערבה .החשיפה מתאפשרת באמצעות גלויות
צבעוניות המחולקות במקום ,מכירת מוצרים
של אמני האזור ,ומכירה של ירקות העונה
שיתנו למבקרים טעימה ממה שהם יכולים
לחוות בערבה.

מרכז המבקרים החדש של הערבה נפתח
בחודש שעבר במתחם מו"פ תחנת "יאיר",
סמוך לצומת חצבה .אורחי המרכז נחשפים
לחקלאות המתקדמת ,לעולם החי והצומח,
לאתגרי האקלים ,הקרקע והמים במדבר .הסיור
במרכז אורך כשעה ומורכב מצפייה בסרט תלת בעתיד הקרוב תורחב הפעילות ובמקום יוקם
מימד ,ביקור בחלל חווייתי-אינטראקטיבי בית קפה על ידי זכיין חיצוני .מעת לעת יערכו
וסיור בחממות עם מיטב גידולי הערבה.
במרפסת המרכז הופעות והקרנות של אירועי
הציפייה היא שהמרכז יהפוך לאחד מעוגני ספורט מרכזיים .המרכז פתוח בכל ימות השבוע
התיירות בערבה ולשער החושף בפני המבקר בין השעות  ,16:00-09:00סיור יוצא בכל שעה
את הנעשה בתחומי המועצה ,אתרי תיירות ,עגולה .לתושבי חוץ הביקור כרוך בתשלום,
מקומות אירוח ,הסעדה ומסלולי טיול .אחת לתושבי הערבה התיכונה הכניסה בחינם.

קהל היעד של מרכז המבקרים כולל תיירות
פנים וחוץ באזור הערבה ,נופשים הנוסעים
לאילת על כביש  ,90קבוצות מאורגנות של
בתי ספר ושל בני גיל הזהב .השאיפה היא
להגיע ל 40,000-מבקרים בשנה.

ממטרותיו העיקריות היא לשמש במה לעסקים

צוות מרכז ויידור

שותפות ערבה אוסטרליה

בטעם ערבה:
משלחת נשים
מהערבה יצאה
ללמד בישול
ישראלי באוסטרליה
משלחת של חמש נשים עשתה בשבועות
האחרונים את הדרך הארוכה למלבורן
אוסטרליה על מנת לקחת חלק ולייצג את
הערבה בפעילות קשרי גומלין מיוחדת וחדשה:
קולינריה ישראלית .חברות המשלחת  -נעמי
רותם ,חגית שחם ,מירב מרקס ,מירב שלו ואלה
דהן ,תושבות הערבה ,מעבירות ומנחות במקום
סדנאות בישול ואפייה .הסדנאות בדגש על
אוכל ישראלי ואוכל מהערבה ,מועברות על
ידיהן בפורומים שונים כמו בתי ספר יהודיים,
בית כנסת ,ובמסגרת מפגשים ביתיים אצל נשות
מפתח בתחום הקולינריה במלבורן.
המשלחת הוזמנה לאוסטרליה בתקופה
משמעותית לעם היהודי ולמדינת ישראל וחברות
המשלחת לקחו חלק בטקסי יום השואה ובטקס
המרכזי של הקהילה היהודית במלבורן .בערב
יום הזיכרון הן ציינו את הנופלים מהערבה,
הקרינו את תמונתם וסיפרו עליהם.
במהלך יום הזיכרון נפגשו חברות המשלחת
לשיחה אינטימית עם תלמידי י"א וי"ב בבית
הספר היהודי "יבנה" וסיפרו על קהילת הערבה,
על החינוך לציונות ,על תרומה משמעותית
בצה"ל והרחיבו על סיפורי הנופלים באופן
אישי יותר .חברות המשלחת לקחו חלק גם
בחגיגות יום העצמאות והקימו דוכן "בטעם
ערבה" שבו זכו משפחות אוסטרליות להכיר
ולחוות את הערבה ואת ישראל באופן אותנטי
ביותר באמצעות פעילויות עם המשלחת.
המשלחת התקבלה בהתלהבות והתרגשות
גדולה בקהילה היהודית וזכתה לסיקור מקדים
בEתון  -עיתון יהודי וישראלי מקומי ,ברדיו
היהודי ובטור מתכונים ישראלי משלהן .חברות
המשלחת מלוות על ידי רכזת קשרי הגומלין
של השותפות ,עופרית מעוז.

					
מרכז המבקרים וידור .עוגן תיירותי
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צילום :פרדי נפתלי

אורית אלקיים כהן ,שותפות ערבה אוסטרליה

חינוך ומתנ"ס

מחלקת הספורט

התכנית "בית הספר הפועל ערבה אלופי
של החופש הגדול" מחוז הנגב בכדורסל
תפעל גם בערבה
קבוצת הנערים הפועל ערבה (כיתות ט'-יא')
בחופשת פסח התקיימה קייטנת רובוטיקה
וצפרות לתלמידי א'-ג' .כ 100-תלמידים לקחו
חלק בשבוע הפעילות .הם חקרו ובנו מודלים
נעים מלגו לטובת פתרון בעיה הקשורה
להתמודדות עם אסונות טבע ,שאותה בחרו
לחקור .הקייטנה התקיימה הודות לתמיכת
קרן יק"א בישראל ,והודות לשיתוף פעולה
פורה עם עמותת  ,Firstמרכז המדעים בירוחם,
ומרכז הצפרות בבית ספר שדה חצבה .זו הייתה
התנסות מצוינת בלמידה משמעותית המפתחת
סקרנות ,שיתוף פעולה ,יצירתיות ,ולמידה
אקטיבית ,שאותה אנו מנסים לחזק בבתי הספר.
בהנהגת נעה טלשיר שהיא רכזת טיפול בפרט,
התכנסה מנהלת "מצילה" ,ובחרה להתמקד
בשנת  2014בטיפול בנושאים הבאים :הפחתת
השימוש באלכוהול בקרב בני הנוער וחיזוק
תרבות פנאי איכותית; הפחתת התנהגות מינית
מסכנת; הפחתת אלימות בהסעות; ומתן הדרכה
וכלים להורים בהתמודדות עם מצבי סיכון.
בהתאם לכך נבנית תכנית הקיץ ותכניות העבודה
לשנה הבאה .בקרוב יוקמו ועדות "מצילה"
ביישובים לטובת התמודדות עם נושאים אלו.
בחופש הגדול תתקיים על פי יוזמת שר החינוך
תכנית "בית הספר של החופש הגדול" .פעילות
איכותית ומעשירה תתקיים בימים א'-ה' ,במהלך
יולי ,בבית הספר היסודי לכל המעוניין מכיתות
א'-ב' בעלות מסובסדת .כיתות ג'-ד' יוזמנו אף
הם להצטרף בעלות מלאה שתפורסם בהמשך.
קייטנות הספורט יתקיימו מדי שנה במהלך
חודש יולי ,ותלמידי ג'-ד' יוכלו לעבור אליהם
לפי בחירתם.

זכתה באליפות הכדורסל במחוז נגב לשנת
 .2014-2013קבוצת הנערים ,ומאמנה שלמה
בוייד ,השתתפו ב 22-משחקים ברחבי הנגב
וניצחו  21מתוכם .משחק האליפות נגד הפועל
שדות נגב שהתקיים בספיר בנוכחות 300
צופים ,הסתיים בניצחון מוחץ לטובת הפועל
ערבה .שחקני הקבוצה הם :אימרי גל ,נבו גל,
עמית קרוק ,רותם קרוק ,אסף כנעני ,תום
גבעון ,דן מדלסי ,גב רייס ,עומר בורג'יל ,גלבוע
שלמה ואופק פטריק.

בנוסף ,באליפות ישראל בג'ודו שהתקיימה
בחודש אפריל ברעננה ,זכתה לירי קלם ממושב
פארן במקום השלישי .מתחרה נוסף שייצג
את הערבה באליפות ,אביבי ארד ממושב עין
יהב ,שהיה אלוף הארץ בג'ודו לשנת ,2013
זכה בתחרות השנה במקום החמישי .מאמן
הקבוצה הוא דוד בן ארבון.
קבוצה של  30ילדים מתאמנים פעמיים בשבוע
בענף הטריאתלון ,שנפתח השנה לראשונה.
הקבוצה ,שמאמניה הם גליה זיו ורונן כהן,
השתתפה בתחרות שהתקיימה במסגרת

"ישראמן" באילת .חברי הקבוצה שחו במפרץ
אילת ,רצו ורכבו על אופניים ברחבי העיר.
לאחרונה יצאו הילדים למחנה אימונים בניצנה
שם התאמנו בשלושת המקצועות :רכיבה על
אופניים ,ריצה ושחייה.
במהלך חודש מרץ התקיימה בערבה
ה"ספורטיאדה" הרב ענפית ע"ש שובל שירין.
באירוע השתתפו כ 300-אורחים מרחבי הארץ,
שהתחרו בענפי ספורט שונים בהם :כדורגל,
כדורסל ,ג'ודו ,טניס ,וטריאתלון .ספורטאי
הערבה וקבוצות הספורט המקומיות ייצגו
את הערבה בכבוד רב בכל הענפים.
בתקופה האחרונה נבחנת האפשרות
לפתיחת אקדמיה ל"מצוינות בספורט"
בספיר .הקמת אקדמיה שכזו בערבה היא
חלק מעידוד המצוינות בספורט במרחב
הכפרי והפריפריאלי במדינה .מהלך זה נעשה
בהובלת המועצה ובשיתוף איגוד הכדורסל,
איגוד הג'ודו ,משרד החינוך ,ומשרד התרבות
והספורט .על פי התכנית ,תיפתח האקדמיה
בשנה הראשונה עם  30ספורטאים מכיתה
ט' ,בתחומי הכדורסל והג'ודו ,כאשר בכל
שנה תתווסף קבוצה נוספת עד למכסה של
כ 150-ספורטאים .הספורטאים מכיתות ט'-
יב' ישתלבו במערכת החינוך האזורית בבית
הספר האזורי.
יוסי לין ,מנהל מחלקת ספורט

בחודשים האחרונים פעלנו לטובת שילוב בית
הספר האנתרופוסופי בבית ספר "שיטים" ,מתוך
התפיסה שבמועצה קטנה כשלנו חיוני וחשוב
לאפשר לכלל התלמידים ללמוד יחדיו תחת
קורת גג אחת .לצערנו ,משרד החינוך התנגד
למהלך ,ולעת עתה נאלצנו להפסיק את בניית
הפורמט הייחודי הזה .כולנו תקווה שבעתיד
הקרוב יתאפשר לנו להמשיך לפעול לכך.
אילת להב-ביגר ,מנהלת מחלקת חינוך ומתנ"ס

		
שחקני הפועל ערבה .גאווה מקומית

		

צילום :ששון אליאס
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חדשות ערבה
ביטחון והסעות

בינוי ותשתיות

החלטה תקדימית:
תלמיד לא חגור
יושעה מההסעות

מצופר לים המלח
בכביש השלום

ועדת הסעות וועדי ההורים בבתי הספר
החליטו לשנות גישה בכל הקשור
לבטיחות התלמידים באוטובוסים .תקנון
ההסעות עודכן ,ועל פיו כל תלמיד שיימצא
לא חגור באוטובוס יושעה מההסעות
לשלושה ימים .כמו כן תחל בקרוב תחרות
"ההסעה הבטוחה" :תחרות בין המושבים
במטרה לעודד את התלמידים לחגור את
חגורות הבטיחות בזמן ההסעה ולשכנע
את חבריהם להיחגר גם כן .תלמידי היישוב
שיסעו באופן הבטוח ביותר ,יזכו בפרס.
אנא קראו את התקנון המעודכן והנחו את
ילדיכם להיחגר גם באוטובוסים.

להגיע מצופר לים המלח ללא נסיעה בכביש
הערבה ולא ברכב שטח ,אפשרי? בעתיד
כנראה שכן .בימים אלו עובדים במחלקה
לבינוי ותשתיות על תכנון הרחבת כביש השלום
והארכתו ,כך שיתחיל מצופר ויתחבר לכביש
שמתכננת המועצה האזורית תמר ,מים המלח
עד מפגש גבול המועצות צפונית לעידן .את
התכנון מלווה רמי ליבנה מנהל יחידת התשתיות
במחלקה.
לפני חג הפסח הסתיימה בניית המרפאה
האזורית .גדי גוהר ,מנהל יחידת הבנייה ,ניהל
את הפרויקט .כמו כן ,באזור התעשייה ספיר
מוקם מחסן ציוד לשעת חרום עבור משרד

הפנים .המחסן יכיל ציוד חירום כגון מזרונים,
אוהלים ומיכלי מים .תקציב המחסן מגיע ברובו
ממשרד הפנים.
לצוות המחלקה לבינוי ותשתיות הצטרפה
לאחרונה כרמל גמליאל מצופר ,שמסיימת
בימים אלו את הלימודים לתואר מהנדסת מבנים.
כרמל תעסוק בעיקר בנושאים סטטוטוריים
כמו הוצאת היתרי בניה וליווי תהליכי תכנון.
הסופר והפילוסוף האמריקני מהמאה התשע
עשרה הנרי דיוויד תורו אמר" :אם ָּבנית מגדלים
פורחים באוויר ,עבודתך אינה בהכרח אבודה .זה
המקום שהם צריכים להיות בו .עכשיו עליך לבנות
את היסודות מתחתיהם" זה המוטו שמוביל אותי
בגישת הניהול של מחלקת הבינוי והתשתיות
ולשמחתי צוות המחלקה מפנים את הגישה
ומשיג תוצאות יפות.
טטה דגני ,מנהל מחלקת בינוי ותשתיות

מספר תהליכים משמעותיים מתרחשים גם
בתחום הכנת המועצה לחירום :המועצה
הצטיידה בציוד מיגון אישי לצוותי חירום
יישוביים (צח"י) ,אשר יחולקו לצוותים בשעת
חירום .בנוסף הוכנה תכנית שנתית בשיתוף
מחלקת הרווחה הממונה על הפעלת צח"י
בשעת חירום .התכנית כוללת :עדכון תיקי
החירום בתרחישי הייחוס השונים; אימון מכלולי
המועצה בחירום; אימון צח"י של כל היישובים;
ויישום תרגיל אינטגרטיבי בשיתוף מכלולי
המועצה והמתנדבים .בכך נוכל לבחון איך הכול
מתחבר לכדי מערכת אחת המסוגלת לתפקד
בתרחישים אשר טרם נתקלנו בהם לאורך זמן.
בשבועות האחרונים נפתחה תחנת הכיבוי
בספיר .התחנה מאוישת  24שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע על-ידי שני לוחמי אש
מתחנת אילת .בכוונתנו לאתר מועמדים
מהערבה כדי להחליף בעתיד את הכבאים
האילתיים .בהמשך תיפתח נקודת הזנקה
נוספת במושב חצבה שתצויד בכבאית אשר
תופעל על-ידי מתנדבים .נקודת ההזנקה
בחצבה תיתן מענה ליישובים הצפוניים ולקטע
הכביש עד צומת הערבה .קורס החובשים של
מד"א נפתח בתחילת חודש מאי .ההיענות
לקורס הייתה מצוינת וכרגע הקורס מלא.
נועם כרמלי ,קב"ט המועצה
8
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מדע בערבה

צילום :דובי לחוביצר

בחודש מרץ צוין לראשונה בערבה התיכונה יום המדע הבינלאומי .צוות המו״פ המדעי של
מרכז מדע ים המלח והערבה ,שלוחת ערבה תיכונה ,בניהולו של ד"ר גדעון וינטרס בשיתוף
צוות המו״פ החקלאי ,התגייס על מנת להעניק לתושבי הערבה התיכונה חוויה ייחודית והצצה
לעולם הקסום של המחקר .ברחבת הכניסה של בניין המעבדות החדש במו"פ הוצבו 15
תחנות בהן הודגמו ניסויים בתחומי המדע השונים .כמו כן נערכו סיורים במעבדות המחקר
והפעלות יצירה באמצעות מדע עבור הילדים הצעירים.

דעות

רק אל

תפריעו /

שגיא קליין ,עין יהב

למרות פעילות המועצה לטובת שילוב "בית חינוך במדבר" בבית ספר
"שיטים" ,התנגד משרד החינוך למהלך והמאמץ לבניית הפורמט הייחודי
הופסק .אבל אסור לפחד מאיומים ,צריך לעשות מה שטוב לנו ולילדנו ואחר
כך לראות מה אומרים או חושבים אחרים
בשנה האחרונה עלה לדיון החיבור של הכיתות
האנתרופוסופיות (חינוך ולדורף) בצוקים
לבית הספר "שיטים" .הדיון באם לצרף,
איך ולמה  -מאד לגיטימי ונכון .צריך לדעת
שמיעוט הילדים לא מאפשר לפתוח שני בתי
ספר ,הבעיות היום הינן קטנות בהשוואה
לבעיות שתהיינה בעוד כמה שנים  -שכן נרצה
לאחד את בתי הספר .צודק ראש המועצה
שנלחם שיהיה מתחם אחד לכל הילדים
הלומדים בספיר.

שאומרים ששני בתי ספר יוצרים תחרות אחד ,אז צועדים יחדיו לכיוון וכולם מתפשרים.
בריאה ,יכול להיות צדק בדבריהם ,אבל בל
נשכח את העובדה שברגע שיש ניהול חכם ,צריך להבין שהיום זה החינוך ,מחר אלו
ואני חושב שיש ,אפשר להרים את המוסד התקציבים ומחרתיים מחירי המים וההקצאות
שונות .אם לא יבינו כולם שצריך ללכת ביחד,
ו"השמיים הם הגבול".
נקרוס והדרך קדימה היא רק בכוח האחדות.
גם ההורים שדוגלים בפתיחות ההוראה
צריכים להבין שיש גם אילוצי חיים .החיים
"צריך להבין שהיום
בערבה מספיק קשים ולא צריך להוסיף עוד
זה החינוך ,מחר אלו
שכבות עומס
התקציבים ומחרתיים

מחירי המים וההקצאות
השונות .אם לא יבינו
כולם שצריך ללכת ביחד,
נקרוס והדרך קדימה היא
רק בכוח האחדות"

קראתי את המכתב של ועד הורים על הנושא.
זה נכון שמשרד החינוך עושה בעיות ,אבל
הוא לא היחידי ,כל משרד ממשלתי לא עושה
חיים קלים לתושבי הערבה בכל תחום ,כך
שהם לא מיוחדים .אני חושב שדבר ראשון,
צריך לעשות מה שטוב לנו ולילדנו ואחר כך
לראות מה אומרים או חושבים אחרים ,לא
צריך לפחד מאיומים ,קצת לחץ והדברים
אני רואה ושומע בשנים האחרונות את סל
מסתדרים.
הדעות הגדוש והמגוון בכל רחבי הערבה
אחזיר אתכם  30שנה אחורה ,בבית ספר וברור שלא תהיה הסכמה גורפת על שום
"שיטים" היה מנהל ,שדגל להעניק לכל תלמיד נושא ובשום החלטה .אבל על דבר אחד צריך
את הצרכים שלו .היינו בכיתה שישה תלמידים להסכים ואת זה חייבים לעשות כולם ,ישנה
ומעלינו עוד עשרה .היו שלוש מגמות ומי מטרה והיא שחייבים כולם ללמוד במוסד
שלא רצה להיכנס לכיתה לא נכנס" .רק אל
תפריעו הוא אמר" .זה היה בית ספר ממלכתי
רגיל שהתנהג כמו כל מסגרת אחרת שיש לה
אקסטרני "בסוף צריך לתפור 'חליפה'
טייטל של אנתרופוסופי /דמוקרטי/
לכל ילד .הגדולה של
 או כל שם אחר שעולה לכם בראש.בסוף צריך לתפור "חליפה" לכל ילד .הגדולה
של מנהל בית ספר וצוות המורים היא לוותר
על אגו ושמרנות וללכת לפני "הזרם" ולייצר
מומנטום של עשייה רחבה ומשמעותית ,כזו
שנכונה לצרכים הנדרשים .למטרה זו צריך
איגום משאבים ולשם כך צריכה להיות מטרה
משותפת של כניסת כל הילדים למסגרת
חינוכית אחת בערבה התיכונה .יש כאלו

מנהל בית ספר וצוות
המורים היא לוותר על
אגו ושמרנות וללכת לפני
'הזרם' ולייצר מומנטום של
עשייה רחבה ומשמעותית
כזו שנכונה לצרכים
הנדרשים"

בית ספר שיטים .מוסד אחד

צילום :איה שונר
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מים שקטים
משה אופיר וקובי בן-שמחון
צילום :גלעד לבני

בגיל  ,72לאחר קריירה ציבורית ענפה שבה כיהן כראש המועצה
הראשון ,בנה את היישוב ספיר ,שימש כיו"ר מיתולוגי של הוועדה
החקלאית ומנכ"ל ראשות הניקוז  -עמי שחם מסיים את תפקידו.
ריאיון פרידה מאחרון דור הנפילים

"פ

ורמלית עברתי את הגיל" ,אומר עמי
שחם בחצי חיוך" .לפנסיה יוצאים
בגיל  ,67אך על התנהגות טובה ובקשות
כאלה ואחרות ,מאריכים בעוד שנה ובעוד
שנה .היום אני בן  ,72די מיציתי ,לפחות את
ההתמודדות מול האתגרים הגדולים .כל ראש
מועצה שאמרתי לו שאני רוצה לעזוב ,ביקש
ממני רק לסיים עוד משימה אחת .כל פעם
היה משהו .רק עוד משהו אחד .ככה עברתי
כמה ראשי מועצה .הפעם החלטתי שאני צריך
לגמור את זה ,אי אפשר להמשיך עד אין סוף".
אחר כך הוא שותק לרגע ונשען לאחור ,על ספה
בביתו של משה אופיר בחצבה ,מי שהיה סגנו,
כששחם כיהן בסוף שנות ה 70-כראש המועצה
הראשון .שחם ,שכיהן כשני עשורים בתפקיד
מנכ"ל רשות הניקוז ,לבוש חולצה משובצת
כחולה ,מושך יד על בלוריתו הלבנה .אחרון דור
הנפילים ,מי שיישמר לו לעד מקום של כבוד
בסיפור יישוב חבל הערבה ,כיהן בכל שרשרת
התפקידים הציבוריים המרכזיים ,מבין כי תם
פרק בסיפור חייו.

את האגם הנעלם .כשבנינו את הסכר בחצבה,
חתרנו דרך מקסימה בחווארים והקמנו את
מצפור השלום .בפארן ,כשיצרנו את המאגר
יצרנו מצפה על גבעה שצופה להכשרות הקרקע.
תמיד השארנו משהו .אני מרגיש שהשארתי
עקבות".

"אני מודה לגורל שנתן לי
את האפשרות לעשות כל
כך הרבה דברים שנותנים לי
סיפוק כזה גדול .אני מרגיש
שהשארתי עקבות"
אתגר גדול

לא היו סיסמאות או מליצות ,זאת הייתה האווירה
שליוותה אותנו בבית הספר ,בבית ,בתנועת
הנוער של 'התנועה המאוחדת' .אלה היו ערכים
שחיינו והרגשנו הלכה למעשה .לדוד בן גוריון
הייתה השפעה עצומה עלינו .הוא היה דמות
שעיצבה את השקפת עולמי וכיוונה את הוריי,
חבריי ואותי".
משה :עד כמה הקריאה שלו ליישב את הארץ
הביאה אותך לערבה ,לעין יהב?
עמי" :לגמרי .לאורו הלכנו וההחלטה לצאת
לחבל ארץ שומם ,ללא כביש וללא חשמל,
הייתה כחלק מהגשמת החזון שלו .זה נראה
בעיניי אתגר גדול ,רצינו להיות הראשונים.
הרצון התגבש באופן מלא בגיל  ,17אז
הצטרפתי לגרעין ההיאחזות הראשון של
עין יהב ,שהתגייס לנחל ב .'59-זאת הייתה
תקופה יוצאת דופן .שי בן-אליהו ,חגי פורת היו
האנשים שעסקו באידיאולוגיה ,בגיבוש קבוצה.
הם עשו כל מה שצריך לעשות כדי שיישארו
אנשים עם מוטיבציה ,שיהפכו לגרעין שילך
ויגדל .כשעברנו לישוב הקבע של עין יהב ב,'67-
היינו קבוצה של  15משפחות וכמה רווקים
שהתחילו לבנות את בתי הקבע והמוסדות".

שחם נולד ב 1942-לזוג הורים שעלו מפולין
לפני מלחמת העולם השנייה .הוא גדל בתל
אביב עד גיל  ,14אז עזבה משפחתו את העיר,
למושב משמר השבעה ,שקם בזמנו על ידי
יוצאי מלחמת השחרור" .המעבר למושב היה
חלק מהתנועה 'מן העיר אל הכפר'" ,הוא מספר,
"תנועה שהוקמה בראשית שנות ה 50-על ידי
ראש הממשלה דאז דוד בן-גוריון ,כדי לעודד
"אני מודה לגורל שנתן לי את האפשרות לעשות מעבר תושבים אל ההתיישבות החקלאית .מיד
כל כך הרבה דברים שנותנים סיפוק גדול" ,אומר עם המעבר למושב נשלחתי לבית הספר החקלאי
שחם" .זה עושה אותי מאושר שיכולתי להיות 'מקווה ישראל'".
משה :לא היה קל.
שותף לתהליכים כל כך משמעותיים לערבה.
בכל פרויקט שעשינו ,דאגתי להוסיף משהו "זאת הייתה תקופה של הגשמה ,והגשמה הייתה עמי" :אבל היו בקרבנו אנשים קשוחים
לאזור .כשנעשו עבודות פיתוח בספיר ,הקמנו התיישבות וכיבוש השממה" ,הוא ממשיך" .אלה ואידיאולוגים .הביוגרפיה שלנו הייתה דומה:
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שחם במאגר עין יהב .סדר במערכת

חברים בני תנועת המושבים ,בדרך כלל
מושבניקים ותיקים ובוגרי בתי ספר חקלאיים.
כפר יהושע ובאר טוביה אימצו אותנו בשנים
הראשונות .כפר יהושע היה מודל עבורנו,
מקום שאנשיו עקרוניים ,קצת יותר מכולם,
מהמושבים הרגילים .שי בן אליהו וחגי פורת
הגיעו משם .חגי בנימיני ,דמות נוספת בסיפור
שלנו ,הגיע מנהלל .מהם למדנו כיצד לתפקד
כמושב ,כיצד מקיימים אסיפות ופרקטיקה
מנהלית .הקבוצה הזאת הכניסה רוח שחיזקה
את היסודות של עין יהב".
משה :ומה איתך באותם ימים ,הרי מלבד משימת
ההיאחזות המשכת להתקדם בתפקידים בצבא.
עמי" :נכון .בתקופת ההיאחזות לא וויתרתי
על השירות הצבאי ,כלומר רציתי להמשיך
במסלולי פיקוד .זה לא היה פשוט כי אסיפת
הגרעין התנגדה .למרות זאת יצאתי למסלול
מ"כים ולקורס קצינים .לאחר השירות הצבאי
נתבקשתי לגייס כוח אדם לכור בדימונה .שם,
ב ,'65-הכרתי את שולה ,אשתי .היא התחברה
לסיפור של ההיאחזות והצלחנו להעביר אותה
לשרת בעין יהב .התחתנו ב."'67-

למושב עובדים רגיל .אמנון נבון שימש באותה
תקופה כמרכז המשק .התפקיד שלי היה
לעמוד על קשר כלפי חוץ ,מול המוסדות.
אחרי השנים האלה הקמנו את ההתארגנויות
הכלכליות המשותפות והראשונות בערבה .אותן
התארגנויות כללו בנייה של מכון התערובת,
בית האריזה והקמת מרכז ספיר שבה יצרנו
לראשונה מכלול שירותים ציבוריים ,כמו בית
הספר ,הדרושים למועצה עצמאית .מתוך דאגה
לאינטרסים של האזור גרענו חלק מהמועצות
האזוריות 'תמר' ו'אילות' ,והקמנו מועצה
נפרדת .יותר מאוחר ליוויתי את הגרעין של
עידן ויצאתי בשליחות עליה מטעם התנועה
והסוכנות היהודית".

"פעם הייתה ערבות הדדית
ועשינו מאמצים שאנשים לא
יסתבכו ולא יפשטו את הרגל.
היום זה כל אחד עם עצמו
ועם אשתו במקרה הטוב,
ועם הבנק שלו"

קיימא ,הידרו-גיאולוגיה ,תפיסת שיטפונות,
הכשרת קרקע להשקיה ,מחשוב מערכות
מים ,הסברה ,תיעוד ועד מחקר וחינוך למים.
הודות לפועלו הושג גידול בהיצע ובהקצאות
המים בערבה ,דבר שאפשר את התפתחותה
של חקלאות מתוחכמת ,מאורגנת ורווחית
באזור ,המבוססת על מחקר וטכנולוגיות מים
חדישות ,בצד פתיחת חלון הזדמנויות להרחבת
ההתיישבות הציונית בערבה".
פעולות אלה של שחם אפשרו הלכה למעשה
את החיים בערבה" .הייתה ויש לנו בעיה באיכות
המים" ,מסביר שחם בצניעות ,מבלי רצון לעסוק
באחריות האישית שלו למימוש הפרויקטים
שעליהם הוא חתום" .המים פה לא איכותיים.
לא לכל הגידולים טובים המים שלנו ויש גם
לספק מי שתייה זמינים .לכן ,צריך כל הזמן
ללמוד אם יש לנו פוטנציאל גדול יותר ממה
שאנחנו מפיקים .כן יש להיזהר משאיבת יתר
מחשש למצב בלתי הפיך .אם שואבים יותר
משהקידוח מסוגל לתת ,המפלסים יורדים ויש
סכנה של המלחה".

משה :הדאגה למשטר ההשקיה ,השאיבה ,הפיתוח,
סכנה עצומה
לפני כשנה קיבל שחם את פרס "מקורות" היא ממש בנפשנו .מדובר בחלק מהותי מהתפקיד
משה :מה התפקיד הציבורי הראשון שלקחת על על תרומתו למשק המים בתחום החקלאות .היומיומי שלך?
עצמך?
בנימוקים לקבלת הפרס נכתב כי תרומתו של עמי" :בהחלט .הדאגה למשטר מים חייב אותנו
עמי" :התפקיד הציבורי הראשון שלי היה גזבר שחם מתבטאת "בשורה ארוכה של תחומי מים לעשות סדר במערכת .במים אנחנו ממש ערבים
עין יהב ובא כוח ולהפוך את עין יהב 'ממושבוץ' וסביבה ,החל מתכנון אספקת המים ,פיתוח בר האחד לשני .המערכת ממוחשבת ואנו יודעים
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נכונות ושיהיה הציוד הדרוש תמיד זמין .היום יחד עם המים מירדן ,וכך מקבלים מים באיכות
יותר גבוהה .במובן הזה ,יתרונות איכות המים
ב'מקורות' מבינים שיש כאן בעיה".
מירדן למערכת המים שלנו עולים בהרבה על
קובי :עד כמה המאגרים האופרטיביים נותנים כמות המים שהם מספקים לנו".
תשובה לבעיה הזאת?

בזמן אמת את כמויות המים הנשאבות ,החלוקה
והצריכה במושבים וכן כל תקלה בקידוחים.
במקביל ,להפעיל את 'מקורות' לתיקונים,
להמשיך בתכנון ,פיתוח וגיוס תקציבים .אם
לא נהיה מעורבים ושותפים ,תתעורר בעיה
עצומה".
עמי" :כבר באירוע של קריסת הקידוח בפארן
קובי :כיצד היה משפיע חוסר המים על האזור נמצאנו בתהליך מתקדם של בניית המאגרים
האופרטיביים .הם שמצילים אותנו .המאגרים
מבחינה מעשית?
האופרטיביים ,שאוגרים מי קידוחים ולא מי
עמי" :קודם כל לא ניתן היה לקלוט משפחות .שיטפונות ,שומרים מים מהקיץ ,כדי להתחיל
במהלך השנים קיימנו משמעת מים חזקה מאוד .את העונה כשהבריכות מלאות .מדובר ב200-
אובייקטיבית יש כאן בעיה .האקוויפרים כאן אלף קוב במאגר פארן ועוד  150אלף קוב במאגר
לא טובים כיוון שההזנה ממי שטפונות מגיעה שיזף .המאגרים האלה הם הגיבוי למקרה של
רק לחלקם .עדיין לא ידוע מה פוטנציאל המים תקלה ואלה לא חסרות .כן יש להיערך לבעיות
בערבה? כמה מים עוד נשארו? לא ניתן לקלוט שעלולות להתעורר עם הירדנים ,שבשטחם
משפחות אם אין מים .השנה אנחנו קולטים פועלים מספר קידוחים שלנו .אם תיווצר בעיה,
 18משפחות ,כשכל אחת מהן מקבלת מכסה לא נתייבש מיידית ,זה נותן לנו זמן .עוד ,בהנחה
של  70אלף קוב .לשם השוואה ,פעם הקצבה שמאגרים אחרים עובדים ,אפשר להוריד בצורה
למשק עמדה על  36אלף קוב .לקליטה יש צורך מווסתת את המפלסים .החוכמה היא למצוא את
בתוספת של מיליון וחצי עד שני מיליון קוב האיזונים בין הקרקע ,למים ולפרנסה".
בשנה כדי להמשיך קליטה בקצב שהתרגלנו
אליו .לא בטוח שזה ישנו ,אבל אנחנו ממשיכים
"המועצה ,החברה לפיתוח
כל הזמן לחפש ולפתח".
והמו"פ צריכים להיות אלה
קובי :קריסת הקידוח בפארן שהביאה למחסור
קיצוני בים בתקופת העונה החקלאית היא דוגמה
נוספת.
עמי" :אותו אירוע שהתרחש בפארן לפני כשלוש
שנים ממחיש עד כמה קריטי לנו לפקח ולשלוט
על מערכות המים שלנו .באותו אירוע ,במשך
שבוע ימים ,בתחילת העונה החקלאית ,קידוח
פארן  ,20קידוח של  200קוב לשעה ,התמוטט.
זה היה חלום בלהות .למזלנו היה ל'מקורות'
ציוד חלופי זמין והעובדים היו מוכנים לעבוד
בחג סוכות .הם עבדו כמה ימים רצוף והחזירו
את הקידוח לעבודה".
משה :למה את מתכוון כשאתה אומר "היה
ל'מקורות' ציוד"?
עמי" :כבר זמן רב יש לנו שבעה קידוחים בשיקום.
שיקום הקידוחים מתעכב כיוון שאין ל'מקורות'
צינורות ואין צוות .בגלל האירוע בעין יהב לפני
כשנתיים שבו נהרג עובד בעקבות תקלת גז,
הקבלן מאז לא עובד עם 'מקורות' ,והיא הייתה
צריכה להכשיר צוותים לעבוד על המכונות
הללו .הצינורות שאיתם עובדים בערבה חייבים
להיות צינורות נירוסטה שעמידים בקורוזיה.
היום הם לא נמצאים במלאי כי 'מקורות' רוצה
להתייעל ולצמצם מלאיים .פה אנחנו צריכים
לדאוג לאינטרסים שלנו ,שיהיו משאבות
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שמניעים את התהליכים
בשלבים הראשונים שלהם.
לחפש חמישים פתרונות כדי
למצוא אחד .להשקיע בזה
משאבים ,לנסות לגוון את
מה שיש"

שם המשחק

מלבד תחום המים ,שחם מוטרד מעתידה של
ההתיישבות בערבה וער לאתגרים שעומדים
בפני תושבי המקום" .אני חושב שהפוטנציאל
הכי גדול לערבה ולהמשך ההתיישבות ,נמצא
דווקא באוכלוסייה המקומית שלה ,של הבנים
שגדלו והתחנכו פה" ,הוא אומר" .זה הבית
שלהם ,אני רואה אצלי במשפחה ,להם יותר
קל .מזג אוויר והבעיות – אותם לא מפתיעים.
הם חלק מההוויה שלהם .על המשך הקליטה
אנחנו חייבים לשמור כל הזמן".
משה :לא כולם מסכימים עם האמירה הזאת.
עמי" :צריך להמשיך את הקליטה ,אף שקל יותר
להגיד' ,בוא נשמור הכול לעצמנו ,יותר מים,
יותר קרקע ויותר פרנסה' .אנחנו צריכים שבית
הספר יגדל ,אנחנו צריכים שהחינוך יהיה טוב,
שלתרבות יהיו יותר צרכנים ,שירותי בריאות
וגם להוזיל את החיים בערבה .יש עוד המון
מה לעשות .אבל צריך לגוון ,לא בהכרח צריך
שכולם יהיו חקלאים .אנחנו צריכים להתאים
את עצמנו למצוקות ולתקופות המתפתחות,
כי הכלכלה היא שם המשחק היום".

קובי :בימים של טלטלה ,קושי לקיים את המודל
החקלאי המוכר לנו מבחינה כלכלית ,יש לך
משה :כיצד אתה מתייחס לכך שחלק מקידוחי מחשבות לאן כל זה יוביל?
המים שלנו נמצאים בירדן?
עמי" :אנחנו תולים הרבה תקוות במו"פ ,אבל
עמי" :ירדן עלולה להיות בעייתית 14 .קידוחים שם התהליך לוקח הרבה זמן .חובה עלינו לחפש
שלנו נמצאים בירדן והם מהווים  15%מהמים את האפיון והייחודיות של הערבה .לאפיון אזורי
שצורכת הערבה .הפעלת הקידוחים הללו יש ערך כלכלי .לדוגמה ,בזמנו ,פרויקט 'ערבה
מתאפשרת מכורח הסכמי השלום ,אבל במצב נקייה' הייתה תשובה .חיפשנו משהו שרק אנחנו
הפוליטי הרעוע שבו נמצאות השכנות שלנו ,יכולים לעשות ואף אחד לא יכול לחקות' .ערבה
יש חשש שאספקת המים שלנו עלולה להיפגע ,נקייה' היה פרויקט שבא במטרה לגרום לנוכחות
אם ירדן תעבור הפיכה בדומה למצרים וסוריה .מצומצמת של מזיקי הסגר על מנת לאפשר
בכובע האחר שלי ,אזור עקבה הוא מקור חריף יצוא לשוקי העולם ,כולל בעלי תקני האיכות
לבעיות ניקוז המטילות סכנות כבדות של הצפות המחמירים ביותר ,כמו ארצות הברית ,יפן
שמתגלגלות לפתחנו .ירדן לא מטפלת בנושא וסינגפור .ב 1994-הפרויקט אף עוגן בחקיקה".
ולא משתפת פעולה עם ישראל בעניין".

משה :יש לך חלום?

קובי :הבעיה הנוספת היא שהקידוחים בירדן
מספקים מים באיכות טובה בהרבה מהקידוחים עמי" :יש לי חלום .אני חושב שלא מיצינו את
הפוטנציאל שיש בערבה .כל תהליך שאנחנו
שלנו.
עושים פה ,מהר מאוד גם אחרים עושים במקום
עמי" :בהחלט .אנחנו מוהלים למעשה את מי אחר .חשבנו פעם שפלפל זה אנחנו ,אבל
הקידוחים שלנו ,שנמצאים באיכות פחות טובה ההולנדים והספרדים עושים את זה יותר טוב .אם

מסתכלים על היתרונות והחסרונות שלנו ,אז יש
בערבה למשל קרינה ,שזה נכס עצום לחקלאות.
יש ימי אור יותר מכל מקום אחר .המועצה,
החברה לפיתוח והמו"פ צריכים להיות אלה
שמניעים את התהליכים בשלבים הראשונים
שלהם .צריך בעיניי לחפש חמישים פתרונות
כדי למצוא אחד .להשקיע בזה משאבים ,לנסות
לגוון את מה שיש .כשכולנו בתוך אותו גידול
עם שוק בעייתי ,אז כולנו נופלים".
משה :בהתחלה היה קשה ,לא היה חשמל ולא
היה מים .איך אתה בוחן את הקושי הכלכלי היום?

עמי" :אני מרגיש שפעם היה גם רקע אידיאולוגי
מאוד חזק שאפיין את המתיישבים בערבה.
היום הכול נמדד באופן כלכלי ,בשאלה האם
זה כדאי .בכל תחום כמעט ,מסוגיות חקלאיות
ועד חינוך – תמיד הדברים מסתכמים בשאלה
'האם זה כדאי?'".

ולהשקיע בתשתיות .צריך לצמצם בתשומות
ולעבוד בצורה חכמה .בחקלאות ,לחפש את
הנישות והשווקים הטובים ,כמו יפן והמזרח
המתעורר .אנחנו צריכים להתאים את עצמנו
לשווקים האלה .המו"פ צריך לחפש את הגידולים
שאנחנו לא נמצאים בהם היום ,ושעשוי להיות
לנו בכל זאת יתרון בהם .אפילו שותפויות מול
הניו-זילנדים ,האוסטרלים או היפנים .צריך משה :ישנה סוגיה שעולה על סדר היום לא פעם
לפתוח את הראש ,וכל הזמן לחפש ולחפש .והיא האם נכון להגדיל את האוכלוסייה? להקים
פה עיר שמבוססת על היי טק ותעשייה? להגדיל
זה לא יקרה לבד".
את ספיר בכמה עשרות אלפי אנשים?

"רמת הגולן קיבלה בפעם
השלישית תכנית סיוע
מהמדינה של  300מיליון
שקל .האנשים במועצה
צריכים לשבת שם .אנחנו לא
באים כמסכנים ,אבל אם המצב
קשה ,צריך שהמדינה תעזור"

עמי" :אפילו שהערבה היא גן פורח ,ישנה בעיה
שמשנה לשנה ,כדי להרוויח אותו הדבר צריך
לעשות הרבה יותר ,עם יותר עובדים ויותר
מים .ואז ,לא בטוח שמרוויחים יותר ,כי פערי
התיווך גדלים ,התחרות גדלה והייצוא לא פרץ
למספיק מקומות .מצד שני ,יש פה הרבה אנשים
מבוזבזים וזה נובע מחוסר באלטרנטיבות .צריך
לנסות למצוא ולגוון מקורות פרנסה ועניין
נוספים .זה לא אזור קל וצריך לחשוב לעומק .משה :בינתיים ,כל שנה אותו דבר.
לא התפתחו תעסוקות בעזרת מחשבים וסיבים
אופטיים למשל .אני חושב שאין מנוס מלהתפתח עמי" :כשמתחילים כאן את העונה כל אחד
לעוד כיוונים ,גם אם עברנו לא פעם ניסיונות מתחבט ,מה עוד פעם פלפל ,ואם לא ,מה כן
לעשות? לעגבנייה היו כמה שבועות גרועים
לא טובים".
ביותר ,אז נפסיק את העגבניות? ואם תגדל צ'רי?
קובי :כמו למשל בעין יהב ,הניסיון של ענף האצות יש מספיק עובדים בשביל זה? אם יש לך בית
או האלוורה?
רשת או חממה וכבר התמקצעת בנושא ,בגידול
עמי" :כן .היה ניסיון כואב ,לכן מפחדים להמשיך מסוים – ההסבה קשה .יש כאן באמת דילמה.
ולנסות .אבל לדעתי אי אפשר לעשות משהו גדול לכן מוסדות האזור חייבים לעסוק בכך .אם
מבלי להעיז וללא סיוע חיצוני .צריך סבלנות .תהיה עוד שנה קשה כולנו נשלם את המחיר".
גם אם נתגבר על המשבר עכשיו ויש עכשיו קובי :הנהגה מקומית חייבת את שיתוף הפעולה
משבר רציני ,במספרים שלא הכרנו ,פעם הייתה של המוסדות .איפה אתה רואה את המוסדות
ערבות הדדית ועשינו מאמצים שאנשים לא בסיפור הזה?
יסתבכו ולא יפשטו את הרגל .היום זה כל אחד
עם עצמו ועם אשתו במקרה הטוב ,ועם הבנק עמי" :אנחנו לא אזור שהולך לבכות ,אך
שלו .אנשים יכולים באמת ליפול ,ונופלים .אם תראו מה קרה בבקעת הירדן או ברמת הגולן
זה קורה שנה אחרי שנה ,שנתיים רצוף ,קשה שקיבלה עכשיו ,בפעם השלישית ,תכנית סיוע
מהמדינה של  300מיליון שקל .זו לא בושה.
לי להאמין שקמים מזה".
האנשים במועצה צריכים לשבת שם .אנחנו
משה :כל שנה החבר'ה בפרלמנטים שואלים' :נו ,לא באים כמסכנים ,אבל אם המצב קשה,
איזה עונה תהיה לנו?' ואני ,כבר לפני ארבע שנים צריך שהמדינה תבין שהיא צריכה לעזור ,זה
אמרתי' :תראו ,תהיה עונה ממוצעת .היא תהיה יותר כסף קטן יחסית כדי לעזור למשקים שנקלעו
גרועה מזו שהייתה אבל יותר טובה מזו שתהיה .לחובות .פעם היה אחרת ,אווירת הבראשית
קובי :איכשהו בסוף תמיד צוחקים אבל החרב והחלוציות הביאה תמיכה מאוד גדולה של
עוד מנופת באוויר ואף אחד לא יודע על צווארו תנועת המושבים ,הסוכנות היהודית ,קק"ל,
של מי היא תיפול מחר .זאת סיטואציה מבהילה .משרד השיכון ונבחרי ציבור כמו בן-גוריון,
לוי אשכול ,פנחס ספיר ושמעון פרס .הרגשנו
עמי" :למרות שבסופו של יום כל אחד לעצמו ,שאיכפת להם מאתנו".
יש כאן עניין של מנהיגות אזורית או מקומית,
שצריכה לעסוק בחיפוש אחר אלטרנטיבות קובי :אתה מרגיש שגם עלינו עבר שינוי?

עמי" :אני חושב שהאזור זקוק לעוגן חזק יותר
ממה שיש לנו היום .אנחנו צריכים לשדר את
הרצון ,את היכולת ואת הנכונות לסייע ולעזור
במהלך כזה .אנחנו בעצם מעין שומרי מאהל
של אזור ענק ,קשה ,אבל משלב מסוים נצטרך
להרים אותו והמדינה תצטרך להבין שפה
אפשר ליישב יותר .איך מיישבים? אין תעסוקה,
הבנייה יקרה והכול יותר קשה .צריך למצוא
את המגזרים הנכונים ולחפש מגוון של תחומי
העסקה חזקים".
משה :ומחר ,לאן פניך מועדות?
עמי" :היו ראשי מועצה שסיימו את התפקיד
ועזבו .אני לא מתכוון לעזוב את האזור .אנחנו
גרים פה הרבה שנים .זה הבית שלנו .שניים
מבניי ומשפחותיהם נמצאים פה .אני לא בורח
לשום מקום .אמצא את הדברים שאני אוהב,
אתגרים אחרים ימצאו אותי".

אירוע לציון יציאתו של
עמי שחם לגמלאות

2.6.2014
כנס הערבה והמים

עבר ,הווה ,עתיד  /מחזון למציאות

אולם רוזנטל

תוכנית:
 17:00התכנסות וכיבוד קל
 17:30פתיחה וברכות
 20:30-18:15הרצאות
 20:30הרמת כוסית ומפגש רעים
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פגשתי אותו בלב המדבר
רותי לויטה

אלפי בני נוער בסיכון השתתפו בפרויקט
חינוכי עצום שהקימה משפחתו של לוטן
סלוין ז"ל ,לאחר שנפל במלחמת לבנון
השנייה .מטרת המיזם היא העצמת ילדים
שנמצאים בשולי החברה הישראלית ,דרך
מסעות הישרדות טיפוליים במדבר

"ל

פני כמה ימים חזרתי מהמסע" ,היא
כתבה לה" .המסע שינה לי את החיים.
בזכות הבן שלך עברתי את המסע הטוב ביותר
שיכולתי לאחל .לוטן לא יצא לי מהראש אף
פעם .את יודעת ,לפני יומיים הייתי בדרך לעבודה
ועצרתי לעשן .ביקשתי ממישהי אש וכשלקחתי
את האש היא הסתכלה על הצמיד שעל היד
שלי .היא שאלה אותי מה זה? הושבתי אותה
על ספסל .לא עניין אותי שאני מאחרת לעבודה
ושהיא בחורה שאני לא מכירה .פשוט הסברתי
לה הכל ,על הדרך .הדרך שחוויתי בזכות לוטן.
גם סיפרתי לה על לוטן .היא הזילה דמעה ואמרה
לי 'תודה' .אמרתי לה שהיא לא צריכה להודות
לי ,אלא ללוטן והמשפחה שלו .אז אני מודה
לך ,בשמה .אני בטוחה שהיא עוד תגיע אליכם".
הטקסט המפעים והמצמרר הזה נשלח כהודעת
טקסט לטלפון הנייד של איריס סלוין מנערה
שסיימה מסע טיפולי ב"דרך לוטן" ,מרכז לאומי
מדברי לטיפול בנוער בסיכון שפועל בערבה מאז
 .2009עמותת "דרך לוטן" קמה לזכרו של לוטן
סלוין ,בן חצבה ,שנפל במהלך משימת חילוץ
פצועים במלחמת לבנון השנייה .משפחת סלוין
בחרה להנציח את זכרו של בנה במיזם חינוכי
למען נוער בסיכון ,ומטרתו העיקרית להעצים
את הילדים שנמצאים בשולי החברה הישראלית
באמצעות מסעות הישרדות טיפוליים במדבר.
מתוך הקושי.
"אחרי המלחמה ,כשחשבנו ,הרגשנו שאנחנו
חייבים לעשות משהו" ,מספרת איריס בשעת
אחר צהרים בביתה שבחצבה .לצידה יושב בעלה
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גיל" .אני לא יודעת אם החלטנו את זה .הרגשנו
את זה ,שזה חייב להיות משהו חי ,משהו עם
המשכיות משהו שיעשה משהו .לא אבן .ואז
החלטנו לחבר את האהבה של לוטן לערבה,
למדבר ,את השוטטות שלו פה באזור .הכל
התחבר יחד עם ההתלבטות שהייתה ללוטן
אם לצאת לשנת שירות .הוא בחר שלא ואחר
כך הצטער .חשבנו לחבר את הרצון שלו לעזור
לנוער כזה ,שאולי הוא עצמו היה עובד איתו
בשנת שירות ,עם האהבה הגדולה שלו למדבר.
חלמנו להוציא את אותם בני נוער לחוות את
המדבר שהוא אהב".

אפשר לצמוח
שמונה שנים חלפו מאז נפילת בנם .משפחת
סלוין הצליחה לממש את המטרה והקימה
מיזם לאומי מעורר השראה .עד היום השתתפו
במסעות "דרך לוטן" כ 2,500-בני נוער מרחבי
הארץ .כ 500-בני נוער משתתפים בכל שנה
בפעילויות העמותה ,שפועלת מזה חמש שנים.
"ההתחלה לא הייתה פשוטה" ,מודה איריס.
"התחלנו להסתובב ,לבדוק ולהיפגש עם אנשים.
במהלך השיטוטים הסתבר שקיימת שיטה
טיפולית שעובדת על הבסיס של הWilderness-
 ,therapyכלומר ,טיפול באמצעות מסעות
הישרדות .היום ,בהתאם לשיטת הטיפול הזאת,
אנחנו מוציאים למסעות טיפוליים במדבר
קבוצות של בני נוער בסיכון ,שבאות בעיקר
ממסגרות סגורות".
המסעות נבנים לפי צורכי הקבוצה ולפי צורכי
צילום :עמותת דרך לוטן
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חבריה ,כשהמטרה העיקרית היא לתת לבני
הנוער כלים להתמודד עם החיים ,לחזק את
הביטחון העצמי ואת היכולת לתפקד כאזרחים
תורמים בחברה" .קודם כל" ,מסבירה איריס,
"אנחנו רוצים שהם יקבלו ביטחון ותחושת
מסוגלות ,אחרי כל כך הרבה כישלונות שהם
חוו בחיים שלהם .אחר כך אנחנו רוצים שהם
יתחילו לחוות הצלחות .כבר מזה אני חושבת
שאפשר לצמוח".
ישנן מספר מסגרות שפועלות בארץ למען נוער
בסיכון ומשלבות בעבודתן טיפול באמצעות
שטח ,למשל עמותת "נירים" וכפר הנוער
"מלכישוע" .ובכל זאת עמותת "דרך לוטן" היא
הגוף היחיד המציע כלי טיפולי ייחודי למסגרות
כגון חסות נוער ,קידום נוער ,ובתי ספר שנקראים
"תיכונים של ההזדמנות האחרונה" כמו "ברנקו
וייס"" ,טומשין" או "עמל" .בני נוער שמגיעים
ל"דרך לוטן" מאותן מסגרות ,הם בני נוער
שנמצאים לרוב במצבי סיכון גבוה .לרוב מדובר
בבני נוער שנמצאים במסגרות חוץ ביתיות כמו
פנימיות והוסטלים ,אבל יש גם קבוצות שמגיעות
מתוך מסגרות בתי הספר.

בגיל לאותם נערים בסיכון .הסמכות שלהם הם מוצאים את היכולת לשרוד ואת היכולת
היא לא מתוקף היותם מורים או מטפלים וכך לעצמאות .התמודדות עם תסכולים ,עצמאות
או תלות ,הן מטרות שנמצאות בתחום הטיפולי,
נוצר קשר בגובה העיניים ".
אבל לא בטיפול ארוך טווח .זה משהו קצת שונה.
עבור כל נער ונערה יש לנו מטרות ספציפיות
איריס סלוין" :אני לא
שאנחנו מנסים לעבוד עליהן ,זו האחריות של
יודעת אם החלטנו את זה,
המטפל במסע להיות עם עין ואוזן קשבת מול
הרגשנו את זה ,שזה חייב
המטרות שהצבנו".

להיות משהו חי ,משהו עם
המשכיות משהו שיעשה
משהו .לא אבן"

מתלות לעצמאות

ד"ר תמיר רוטמן ,פסיכולוג ורכז הטיפול
בעמותה ,שופך אור נוסף על דרך הטיפול
הייחודית שמציעה "דרך לוטן"" .יש גישות רבות
בתחום הזה של , Wilderness therapyשהיא
שיטת טיפול שמדגישה את הפראות של הטבע",
אומר ד"ר רוטמן" .מתוך כל התחום של טיפול
באמצעות שטח ,אתגר והרפתקה ,ההתמחות
שלנו היא במדבר ,בטבע ראשוני מאוד .החבר'ה
שיוצאים אתנו לא רואים ציוויליזציה במשך
חמישה ימים .הם נפרדים מהטלפונים שלהם
עם השנים הצליחו בני הזוג סלוין למסד מסגרת ומכל הדברים שקשורים לציוויליזציה .הם
טיפולית-חינוכית עצמאית" .בראש העמותה יכולים ללכת חמישה ימים במדבר ולא לראות
עומד מנכ"ל ,יש רכז שטח ורכז טיפול ומדריכים בית ולא לראות כביש ולא לפגוש איש".
שהם אנשי מקצוע בתחומי השטח והטיפול",
מוסיפה איריס" .אנשי הטיפול הם בדרך התהליך הטיפולי ממוקד סביב התמודדות עם
פסיכולוגים או עובדים סוציאליים ולכולם יש אתגר ומסוגלות ,עבודה מול סמכות ,מול צוות.
אוריינטציה כלשהי לעבודת השטח .בנוסף" ,איזשהו מסע פנימי ,הרבה פעמים ,של שאלות
בשנה הבאה תחזור הקומונה של תנועת וגילוי" ,מוסיף ד"ר רוטמן" .חלק מהעבודה במסע
"הצופים" לאחר שנה ללא בני שנת שירות היא מעבר מתלות לעצמאות .אנחנו מלמדים
בעמותה" .בני שנת שירות חשובים לנו גם את הנערים והנערות ניווט .בשלב יותר מתקדם
מבחינה לוגיסטית וגם משום שהם קרובים במסע הם מנווטים לבד ומוצאים את הדרך לבד.

במה שונה התהליך הטיפולי מטיפול פסיכולוגי
קונבנציונאלי?
"הקושי מעצם המסע במדבר מעלה המון
משברים .אחד הדברים ששומעים הכי הרבה
במסעות הוא שבני הנוער אומרים 'אני לא מאמין
שעברתי את זה ,אני לא מאמין שהצלחתי,לא
חשבתי שאני יכול' .הפאן הזה של המסוגלות הוא
מאוד קריטי לעבודה מבחינה טיפולית .בתחילת
המסע הם מתחננים למדריכים שיגידו להם לאן
ללכת ואם הם מקבלים כבר החלטה הנערים
רוצים שיגידו להם שזה בסדר .המדריכים שלנו
משיבים' :תסמכו על עצמכם ,אנחנו סומכים
עליכם .מקסימום אם טועים ,מוצאים' .התהליך
הזה מאוד מחבר את הנערים לשאלה אם לסמוך
על מבוגרים כיוון שמבוגרים אחרים בחיים שלהם
פגעו בהם .דרך המשברים ודרך הקושי שהמסע
מעלה מתאפשר טיפול .זה מדהים לראות מה
שאפשר להספיק בחמישה ימי טיפול ,שאי
אפשר להספיק בטיפול של שנה ,שעה בשבוע.
הטיפול אינטנסיבי".
יש הכנות שקשורות לטיפול המקצועי שקודמות
ליציאה למסע עצמו?
"כמובן .אנחנו עומדים בקשר עם המסגרות
שמהן מגיעים בני הנוער עוד לפני המסע ובונים
תכנית טיפולית למסע ,שכוללת גם מטרות

									
בני נוער במסע .למידה של עצמאות ומסוגלות
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לקבוצה וגם מטרות אישיות לכל נער ונערה .הם לומדים את המיומנויות הנדרשות לעבודה
זה לא דומה למטרות של מי שמתחיל טיפול בשטח ,שהן חלק מאוד משמעותי במסע הזה,
פסיכולוגי של שנה או שנתיים .התאריך של הלמידה של העצמאות והמסוגלות".
המסע נקבע מראש ואז כחודש-חודשיים לפני
המוסד
תחילת המסע יש לנו תקשורת עם
ללכת קדימה
שממנו מגיעה הקבוצה .אנחנו מוציאים את
צוות המוסד להכנה 24 ,שעות בשטח ,שם אנחנו על אף ההיכרות הראשונית עם סיפורו של לוטן
עובדים על התקשורת ,מדברים על בני הנוער המתקיימת במוסדות שמהם מגיעים הנערים,
שעתידים להגיע אלינו ,גם ברמה האישית ,גם החיבור המשמעותי בין הדרך שעברו החניכים
ברמה הקבוצתית .לכל מסגרת יש צרכים קצת ללוטן ,מתרחש בסופו של המסע" .הקבוצות
שונים .יש מסגרות שהמטרה שלהן היא מסוגלות צופות בסרט על לוטן ,בשטח ,בלילה ,ערב לפני
והתמודדות עם אתגרים .יש מסגרות שהמטרה סיום המסע" ,אומר גיל" .בסרט הם נחשפים
שלהן היא יותר גיבוש או עבודה מול סמכות ,לדמותו ,לרצינות שלו ,לצחוק שבו .הם מצליחים
בעקבות החוויה שעברו להסתכל על החיים
התמודדות עם תסכולים או ויסות רגשי".
בזווית מעט שונה ,הם מבינים שהם צריכים
להגיע למקסימום שלהם ולא להשוות את עצמם
ד"ר תמיר רוטמן ,פסיכולוג
לאחרים".

ורכז הטיפול בעמותה" :דרך
המשברים ודרך הקושי
שהמסע מעלה מתאפשר
טיפול .זה מדהים לראות מה
שאפשר להספיק בחמישה
ימי טיפול "

קורה שהמסע נכפה על בני הנוער?
"חלק מתהליך ההכנה הוא פגישה שלנו עם בני
הנוער .מאוד חשוב לנו שהנערים יבינו שאנחנו
לא מציעים להם טיול שנתי .שהמסע עתיד
להיות קשה ,שזה מסע אתגרי .הם יכולים לבחור
שלא להשתתף .בדרך כלל הצוות במסגרות מאוד
דוחק בהם לצאת ,כי הם מודעים לפוטנציאל
שטמון בדרך .לנו חשוב שהדחיקה לצאת לא
תהיה תוך צביעת המסע בורוד ,כאילו הולך
להיות כיף .חשוב לנו להבהיר שיהיה קשה
ושתהיה התמודדות".
כיצד בפועל מתגבש המסע?
"המסע מתחיל כשבני הנוער יורדים מהאוטובוס,
נפרדים מהתיקים שלהם ומקבלים מאתנו
ציוד שכולל תיק ,שק שינה ,מזרן שטח ,כלי
אוכל לחוליה ואוכל לחמישה ימים .את מעט
הבגדים שהם צריכים אנחנו מעבירים לתיק
שלנו ויוצאים למסע בחוליות .הם מקבלים
שיעור קצר בניווט ,בהבנה של מפות ,בהבנה
של שטח .בניגוד לטיולים שנתיים ,המדריכים
שלנו הולכים מאחור והם מקדימה .הם אחראיים
בעצם על ההתקדמות ,לבנייה של התפריט,
לחלוקה של האוכל .אנחנו מסייעים להם עד
הלילה הראשון ומאותו לילה הם עובדים לבד.
הם מגיעים לחניון לילה ובונים לעצמם מחסות.

"ביום החמישי והאחרון למסע אנחנו עולים
למצפה בשמורת שיזף ,סמוך לחצבה ,לכסא
של לוטן" ,ממשיך גיל" .הכיסא הוא בעצם
כיסא מדריך שנמצא על גג הטנק ,מעל הצריח,
שהעמדנו במצפה .שם אנחנו מקיימים טקס
סיום למסע ושם החניכים מקבלים את הצמידים
שהם מאוד גאים בהם ,שמסמלים שעברו מסע.
הם מגיעים לכיסא אחרי שנחשפו לדמותו של
לוטן .המפגש עם לוטן הוא מפגש עם אדם
שהיו לו קשיים ,כמו לכל אחד מאתנו ,אבל
מפגש עם אדם שידע להתמודד עם הקשיים
ולא לוותר .זה מה שאנחנו מצפים מהילדים.
זה בדיוק מה שאנחנו מצפים שייקחו איתם
כתובנת חיים מהמסע".

גיל סלוין" :מתוך התגובות
שאנחנו מקבלים ,מהתחושות,
אנחנו בטוחים שיש פה משהו
טוב .במובן מסוים אנחנו
שמחים שמתוך האסון הנורא
הזה צמח משהו טוב"
ואיך אתם מרגישים באותו הרגע?
"אנחנו מקשיבים בהערצה לחוויות שהם
מספרים ,גם על הקשיים של הדרך וגם על
דמותו של לוטן .מתוך התגובות שאנחנו
מקבלים ,מהתחושות ,אנחנו בטוחים שיש פה
משהו טוב .במובן מסוים אנחנו שמחים שמתוך
האסון הנורא הזה צמח משהו טוב .ברגע הזה
אנחנו בטוחים שלוטן היה גאה בנו".

סיפור חייו של לוטן סלוין על פי
דף יזכור באתר ההנצחה לחללי
מערכות ישראל
בן איריס וגיל .נולד ביום י"ב באייר תשמ"ה
( )3.5.1985במושב חצבה ,למשפחה
שהיא מאבני היסוד של הערבה .השלישי
מבין ארבעת ילדי המשפחה ,אח צעיר
לעומר הבכור וליוגב ,ואח בוגר לבן
הזקונים בר " .לוטן נולד עם חיוך ",אומרת
אמו" .הוא נולד מרוצה וכך חי את חייו.
הכול הסתדר לו .גם את מה שלא היה
בסדר ,כמו שקורה לפעמים אצל כולנו,
הוא תמיד לקח לכיוון החיובי".
כשהיה לוטן בן שנה ,לקה בדלקת חריפה
בלבלב – מחלה טיפוסית לאלכוהוליסטים
מבוגרים .מצבו היה קשה ,הוא נותח,
וטופל במשך חודש בבית החולים עד
שחזר לאיתנו" .זה אופייני ללוטן" ,מסבירה
איריס ,האם" .הוא הצליח להשתקם ,כי
זאת הייתה דרכו".
לוטן – "טולטול" בפי חבריו – התחנך
בגן הילדים שבמושב חצבה ,ואת כל 12
שנות לימודיו עשה בבית הספר האזורי
"שיטים" שבמרכז ספיר" .אדם מדהים,
מבריק ,שהצטיין בכל דבר" ,תיאר אותו
חברו טל אליקים .לוטן היה פעיל בתנועת
הנוער של בני המושבים – תחילה כחניך,
ולימים – מדריך אהוב .מספרת איילת
ביגר ,רכזת הנוער בתנועה" :הובלת
חניכים אחריך .מקסים אותם ואותנו.
מפתיע אותם ואותנו .בכיתה י"א קיבלת
על עצמך יחד עם חג'י להדריך את חניכי
ט' ,ה'טרומפים' .זוהי משימת ההדרכה
היוקרתית והאחראית ביותר שהייתה
אז במחוזותינו .חג'י היה אחראי לדאגות
ואתה לחוסר דאגה .הפכת להיות מודל
לחיקוי בקרב דור המדריכים הבא.
מנהיגות שקטה ,בטוחה ושלווה".
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מדענית צעירה
אלה ארד

בתום שנתיים של מחקר בנושא "שימוש
בדגי זברה כתשתית לסריקת חומרים
למטרות תרפויטיות" ,שיר זקן ,תלמידת
תיכון ממושב חצבה ,עשתה היסטוריה
קטנה .לאחרונה ,הפכה לתלמידה
הראשונה מהערבה שזכתה בציון לשבח
בתחרות מדע יוקרתית לצעירים

ה

עיניים שלה בורקות כשהיא מדברת
על המחקר שלה .יש לה סיבות טובות.
בתום שנתיים של מחקר בנושא "שימוש בדגי
זברה כתשתית לסריקת חומרים למטרות
תרפויטיות" ,שיר זקן ,תלמידת תיכון ממושב
חצבה ,עשתה היסטוריה קטנה .לאחרונה,
הפכה לתלמידה הראשונה מהערבה שזכתה
בציון לשבח בתחרות היוקרתית "מפתחים
ומדענים צעירים".

כימיה וביולוגיה .בהמשך ,ביקשה לוותר על העבודה שהוגשה לתחרות המדע של מוזיאון
לימודי הכימיה מחוסר עניין ולאחר שאושר ירושלים ,שנתיים אחרי ההחלטה להצטרף
לה ,מצאה זקן שהתפנו לה שעות לימודים לצוות המחקר במו"פ המדעי.
והחליטה לגשת למחקר  -לכתוב עבודת גמר
"דרך אורית קחוון ,המורה לביולוגיה ,קיבלתי
כדי לקבל ציון בגרות גבוה יותר.
את ההזמנה לתחרות המדע" ,מספרת זקן.
"כל נושא התחרות זה משהו שהתגלגל ,משהו
שלא היה מטרה אלא פשוט קרה .בשלב
"בעבודת גמר נותנים
הראשון הכנתי מצגת על הדברים החשובים
לתלמידים הזדמנות גדולה.
והעיקריים במחקר שלנו .עשיתי זאת כיוון
אני ממליצה לכל תלמידי
שבשלב הראשוני נדרשנו לתאר את המחקר
בפני הדוקטורנט ,שיהיה גם המנחה שלי
כיתה י' לא לוותר על החוויה
במהלך התחרות בהנחה שאעבור לשלב
הזו .אני חושבת שגם בלי
תחרות ברקע התהליך מרתק הבא  -דבר שאכן קרה .ובאמת ,כעבור כמה
שבועות התבשרתי שעברתי לשלב הבא
ולומדים ממנו המון"
ונכנסתי לתחרות".

דרך ארוכה עברה מאותו יום בהיר אחד ,שבו
קיבלה זקן ממושב חצבה ,הזמנה לתחרות
"מפתחים ומדענים צעירים" מטעם מוזיאון
המדע בירושלים .זוהי תחרות המציגה את
מיטב ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של
צעירים מישראל .מה שהתחיל כהרפתקת
ביולוגיה ,הגיע לשיאו על במה בכנסת ,לקול
מחיאות כפיים ,לחיצת יד לנשיא המדינה
שמעון פרס וציון מכובד לשבח ,שאותו קיבלו המחשבה הראשונה הייתה לגשת למחקר
משתתפים בודדים מתוך  220עבודות שהוגשו .במכון ויצמן ,אבל אחרי ביקור ביום חשיפה
במו"פ ערבה והיכרות עם מחקרה של ד"ר
המסע החל בכיתה י' ,מספרת זקן שבקרוב ניבה רוסק-בלום בנושא מוח דגי הזברה,
מתגייסת לשירות הצבאי ,בנקודת זמן שבה החליטה זקן שעבודת הגמר שלה תתמקד
בחרה מסלול לימוד במגמה משולבת של בנושא המחקר של רוסק-בלום .זאת גם הייתה
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זקן וד״ר רוסק-בלום במעבדה .אם עושים משהו שאוהבים – מצטיינים

ומה אז?
"לשלב הראשון של התחרות מגיעות קבוצות
של תלמידים מכל מיני תחומים ,לאו דווקא
ביולוגיה ,יש גם תחומים עיוניים כמו ספרות,
היסטוריה וגם בתחומים הריאליים יותר
כמו מתמטיקה וכימיה והתחום שלי שהוא
ביולוגיה .במשך יום שלם הצגתי את עבודת

בו

הגמר שלי במסגרת הקבוצה של מדעי דבר המאפשר למידה ישירה של השפעות
הסביבה ,ואחר כך נסעתי הביתה וחיכיתי התרופה על האיברים הפנימיים .המחקר אפיין
את התנהגות הדגים המטופלים בריכוזים
לראות אם עברתי עוד שלב".
ובזמנים שונים לאחר מתן התרופות .בנוסף,
יתרונות סטטיסטיים
נבדקה חדירות החומר לרקמות ולכלי הדם
המחקר הרפואי מתקדם בד בבד לעלייה של הדג .תשתית סריקת התרופות נוסתה על
המתמדת במחוללי מחלות ,באופן שמגדיל
את הצורך לפיתוח תרופות וניסיון במערכי
"שום דבר לא היה קורה
ניסוי מבוקרים .זקן הצעירה מסבירה
שפיתוח ושום דבר לא היה אותו דבר
תרופות הוא תהליך מורכב המצריך ניסויים
לולא ניבה ,המנחה שלי.
ביוכימיים ותאיים .לפני כל ניסוי קליני בבני
אדם ,חייבת להתבצע בדיקה של יעילות ניבה תמיד דרבנה למצוינות
ולהצלחה ולא לוותר גם
ובטיחות הטיפול ביונקים .בדיקה זו מסורבלת,
יקרה ואיטית .במחקר זה מוצעת האפשרות
כשקשה מאוד"
להקדים את מערך הניסוי ביונקים ,בבדיקת
תרופות על דג הזברה כפתרון לא פולשני,
מהיר ,חסכוני ובעל יתרונות סטטיסטיים ,כדי שלושה סוגי חומרים חדשניים בעלי פוטנציאל
למקם את הניסוי ביונקים בטווחים של ריכוזי תרפויטי ( ,)Evans Blue, PR8, D-NAPלקבלת
תרופות מדויקים יותר ובמידע חשוב אודות טווחי ריכוזים בטוח לעבודה ,תופעות לוואי
ההשפעה הצפויה של החומרים על הנבדק .ויכולתם להגיע לרקמות המטרה.

בעלי פוטנציאל טיפולי למחלת הסרטן
ולמחלות ניוון מוח .תוצאות המחקר מראות
שקיים טווח ריכוזים בטוח לשימוש עבור דגי
הזברה בחומרי מטרה שונים ,ויכול להיות
מתורגם לעבודה עם יונקים .התרופות
נצפו שהן חודרות לתוך רקמות דג הזברה
ומגיעות לאיברי המטרה .מחקר זה מראה
את יתרונות השימוש בדגי זברה לסריקת
תרופות כבסיס לשימוש ביונקים ולהבנה
מעמיקה של תהליכים ומנגנונים המצויים
בבסיס השימוש בתרופות הנבדקות.

משהו שאוהבים

חלפו שלושה שבועות של ִצ ִּפּיָ ה ,שבהם
המשיכה בפרויקט עם הצוות של ד"ר רוסק-
בלום במו"פ ,עד שהתבשרה זקן שעברה עוד
שלב .זה היה גם הרגע שבו הבינה את גודל
המעמד והכבוד שנפל בחלקה ,שכן בכל
שלב נושרים מהתחרות תלמידים מכל הארץ
ולקראת סוף התחרות נשארים הטובים ביותר.
דג הזברה הינו חולייתן אשר דומה בגנים בעבודתה הקימה שיר תשתית מחקרית זה השלב שבו גם אם אין זכייה ,עצם ההגעה
ובאיבריו לאלו של בני האדם מבחינת ארגון ,לסריקת תרופות במערכת מודל מחלות לרגע הזה ,היא כבר זכייה וגאווה.
מבנה ותפקוד .דגי הזברה הינם שקופים ,בדגי זברה .בין החומרים שבדקה -חומרים "השלב הסופי של התחרות הינו שלב הגמר
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הנמשך שלושה ימים" ,אומרת זקן" ,היום
הראשון הוקדש להרצאות ולסדנאות ,ולהכנת
הפוסטר .היום השני הוקדש לשיפוט על
החדשנות במחקר ושופטים מתחומים שונים,
גם כאלה שלא קשורים לביולוגיה בחנו את
העבודה .חלק מהציון היה עמידה מול קהל
והיכולת להציג את המחקר באופן ברור גם
למי שאנו מגיע מהתחום".

חלוקת הפרסים היה החשוב והמרגש .זקן עם איזה תובנה את יוצאת מהדרך שעברת?
נדהמה לשמוע מילות פתיחה על מחקר דגי
הזברה ,היה לה ברור שמכל באי הטקס רק "בעבודת גמר נותנים לתלמידים הזדמנות
היא זו שעשתה עבודת גמר על דגי זברה .גדולה .אני ממליצה לכל תלמידי כיתה י' לא
עוד לפני שהזכירו את שמה ידעה זקן כי היא לוותר על החוויה הזו .אני חושבת שגם בלי
תחרות ברקע התהליך מרתק ולומדים ממנו
זכתה בציון לשבח.
המון .אני ההוכחה לכך שאם עושים משהו
שאוהבים – מצטיינים בו".
איך הרגשת?

זקן העידה על עצמה בחיוך ,שבמשך כל
זמן הצגת המחקר הייתה לחוצה מאוד וגם
ביומיים שקדמו לשלב האחרון בתחרות ,היום
שבו הציגו את התוצאות .ביום השלישי ישבה
זקן עם ד"ר גדי גלזר ,בפינה מתוחמת באזור
התחרות עם מחשב ופוסטר .ד"ר גלזר הגיע
מוכן .הוא קרא את המחקר של זקן ושאל אותה
שאלות שעליהן ענתה בביטחון ובכך העידה
על עצמה שהתעשתה מההתרגשות והצליחה
להסביר על המחקר באופן הטוב ביותר.

"הסיפוק שלי מהזכייה בפרס נובע מהרקע
שממנו אני באה ,מהסביבה של מושב חקלאי
ומעצם העובדה שלא גדלתי 'בבית מדעי'.
הסקרנות הובילה אותי לרגע הזה .עם זאת,
שום דבר לא היה קורה ושום דבר לא היה
אותו דבר לולא ניבה ,המנחה שלי .ניבה תמיד
דרבנה למצוינות ולהצלחה ולא לוותר גם
כשקשה מאוד .השעות שבהן ביליתי במחקר
היו ארוכות והמחקר היה מאוד תובעני.
ניבה עזרה לי לא לוותר על המחקר בשום
שלב .הקשר שנוצר בינינו מיוחד מאוד .אני
חושבת שהרבה בזכותה נראו כך הדברים,
גם מה שחוויתי בתחרות .אני נותנת לה המון
מהקרדיט הודות לעזרה ולתמיכה מהצד שלה,
תוצאות מתוך עבודת הגמר  PR8-פולימר המהווה
גם למורה שלי אורלי פלוטקין וכמובן להורים נשא לכמותרפיה מסומן בחומר פלורוסנטי ,חדר
לרקמת שריר משורטט בדג הזברה
שלי ,שחיזקו והיו שם תמיד בשבילי".

באותו היום הגיעו ההורים לירושלים כדי
להשתתף בשני טקסים .בטקס הראשון קיבלו
כל התלמידים שהשתתפו בתחרות תעודות
השתתפות ובסיומו צעדו למשכן הכנסת שבו
התקיים הטקס השני .הטקס השני ,טקס

זקן וד"ר רוסק בלום .שעות ארוכות של מחקר
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עשינו עסק

רגע מתוק
צילום :הילה שוורצמן

מרגעי ההכנה במטבח ועד שחרור הפרלינים מהתבנית .רגעי השיא
בעבודתה של הילה שוורצמן בעלת הקונדיטוריה מתוקי'ס שבפארן
מקצועי ,במשטחי עבודה גדולים ובמקומות
מי אני?
"הילה שוורצמן (עידן) ,נולדתי וגדלתי בפארן .איחסון רבים.
אחרי מספר שנים של לימודים ,עבודה ומגורים בהתחלה הכנתי מוצרים בעיקר לפי בקשות של
בחיפה והסביבה ,החלטנו בעלי ואני לחזור אנשים וניתבתי את עצמי על פי רצונותיהם.
לפארן".
בהמשך ,יצרתי מגוון פחות או יותר קבוע של
מהיכן הרעיון?
"אפייה תמיד הייתה בעיני תחום מעניין ,אבל לא
ממש חשבתי להפוך אותה למקצוע .הסתפקתי
בלהביא כל מיני סוגים של מתוקים לאירועים
שבהם השתתפתי .הרעיון להכין מוצרים למכירה
התחיל כשחברה הודיעה לי שבאים אליה אורחים
והיא רוצה לקנות ממני כמה עוגות .לא הייתי
ערוכה לעניין ,לתמחר או לארוז ,וזה נראה לי לא
ריאלי שאמכור לה עוגות .אבל היא התעקשה
ובזכותה החלטתי לנסות .אחר כך הגיעו הזמנות
נוספות ,בעיקר מחברים וממכרים קרובים .וכך,
לאט-לאט רכשתי מוצרי אריזה ,ציוד מקצועי
וחומרי גלם בכמויות גדולות .הבנתי שמדובר
בעיסוק שאני אוהבת ושמתאים לי".
איך הכול התחיל?
"בהתחלה עבדתי במטבח הביתי הקטן שלי,
אבל ככל שנפח העבודה גדל ,כך גדלה הכמות
של הציוד ,חומרי הגלם והאריזות .כיוון שבבית
נהיה צפוף ובלתי אפשרי לעבוד ,הבנתי שאם
אני רוצה להתפתח ,אני חייבת מקום מרווח
יותר ,מנותק מהבית ומותאם לייצור כמויות
גדולות של מוצרים .לפני כשלוש שנים בנינו
מטבח גדול מחוץ לבית .המטבח מאובזר בציוד

רגעי שיא?
"יש כמה רגעים שהייתי מתארת כ'רגעי שיא':
היום הראשון של העבודה במטבח מחוץ לבית;
הרגע שבו אני מסיימת לפרוס או לארוז עוגות
לאירועים גדולים או מספר גדול של מארזים;
הרגע שבו אימא מתקשרת לספר לי שהבן שלה
בכה מרוב התרגשות כשראה את העוגה שהכנתי
לו ליום ההולדת; כשאנשים בוחרים לקנות אצלי
קינוחים לאירועים במרכז הארץ או בצפון הארץ;
והרגעים שבהם המוצרים מגיעים למצב המוגמר
כגון פרלינים שמשתחררים מהתבנית או עוגות
שאני מקלפת מהן את השקף שסביבן".

מוצרים אשר מתוכם ניתן לבחור .עם תחילת
העבודה במטבח החדש ,הבנתי שיש הרבה
מאוד פרטים שצריך לקחת בחשבון ,שיש
משימות שצריך לעשות בכדי שאוכל להכין
את המוצרים שאני רוצה וכדי שיהיה לי למי
להציע אותם .לדוגמה :הקדשתי לא מעט זמן
למציאת ספק שיכול לשלוח את חומרי הגלם
שאיתם אני עובדת ולהוביל אותם לערבה מבלי מה השאיפות לעתיד?
לפגוע באיכותם .במקביל השקעתי הרבה "בהסתכלות לעתיד ,אני מקווה להתפתח ולגדול,
מאוד זמן בלמידה ,בניסיונות ובהפיכת רעיונות הן מבחינת למידה והן מבחינת קהל הלקוחות
למוצרים סופיים".
ומגוון המוצרים .הכי חשוב מבחינתי ,זה להמשיך
וליהנות ממה שאני עושה ,לפחות כמו היום"
איך העסק מתנהל ביומיום?
"ביומיום יש לי מאפים במקפיא ,מתוך מבחר
של מאפים קבועים שאני מכינה .בנוסף יש את
השוקולדים ,שבדרך כלל אני מכינה לקראת
שם העסק :מתוקי'ס
חגים או בהזמנות מיוחדות .כשמזמינים קינוחים
התמחות:מוצרי קונדיטוריה:
לאירוע ,אני בונה יחד עם הלקוח את התפריט.
עוגות ,עוגיות ,קישים ושוקולדים
בשוטף אני עובדת כל יום מראשון עד חמישי,
ישוב :פארן
בעיקר בשעות הבוקר .בנוסף ,יש מוצרים
שנת הקמה2010 :
שתהליך ההכנה שלהם הוא ארוך ומורכב
טלפון להזמנות:
והזמנים חייבים להיות מדויקים .כשאני מכינה
052-3666548
מוצרים כאלה ,אני עובדת גם בלילות וגם בשעות
הצהריים ואחר הצהרים".
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מורה דרך
גדעון רגולסקי

אל הדרך הקדומה

טיול ברכס מנוחה חולף על פני נחלים ,שכבות
גיר משובצות מאובנים של צדפות וקיפודי-
ים וסכרים לחקלאות בעל
טיולנו הפעם מתחיל בנחל דממה ומסתיים
בנחל ציחור .לצורך הטיול במסלול זה נעזר
במפת סימון שבילים מספר  .17המסלול אינו
מסומן אך נוח להתמצאות ומאושר לטיול רק
בשבתות וחגים ,או בתיאום עם צה"ל .המסלול
מתאים לעונת החורף ועונות המעבר .בקיץ
יש לצאת להליכה עם אור ראשון.

נמשיך לעבר נקודת גובה  ,395בהליכה לאורך
גיא עמוק ,כאשר נופי נחל פארן והר כיפה
נפרשים מצפון .נרד מערבה ונמשיך לכיפת
פארן .בדרכנו נראה שורה של ערמות אבנים
וקבר גל (טומולוס) מרשים .ערמות האבן הן
"שיניות" ,שנבנו מעל לדרך קדומה שעברה
מדרום לכיפת פארן.

מסלול הליכה :כ 9-ק"מ
תחילה וסיום המסלול :מתחיל בנחל דממה
ומסתיים בנחל ציחור
משך המסלול הרגלי 5-4 :שעות
דרגת קושי :בינונית (מתאים לילדים מעל
גיל )10
הערות :לטיול בשבתות ובחגים או בתיאום
עם צה"ל

כיפת פארן ,מהווה את שיא הטיול .נוף עוצר
נשימה נפרש סביב .מהר כרכום והר עריף
במערב ,להרי אדום במזרח .על הכיפה שרידי
מתחם מקודש מאבנים שטוחות .שוב ,יש
לציין כי אין לגעת באבנים .נמשיך מערבה
לעבר חיבור נחל ציחור עם נחל פארן ,על
פני שלוחה מתונה.

תיאור המסלול
מצומת מנוחה ניסע כשישה קילומטר ברכב
על כביש  13לנחל דממה .נעצור בחניה כ200-
מטר מצפון לכביש ונשאיר את הרכב עם נהג.
בהליכה נצא צפונה ,בנחל דממה ונצעד לעבר
נקודת גובה  .398בדרך נעבור על פני שכבות
גיר עם מאובנים רבים של צדפות וקיפודי-ים.
נמשיך בכיוון צפון-מערב לגיא רחב המכוסה
באדמת לס .בחלקו המערבי ,במדבר קיצון,
נבחין בסכרים לחקלאות בעל .הגיא מסתיים
במערב עם אתר מגורים מרשים .באתר נבחין
בגדרת צאן ,מבני מגורים מאבן ,מצבות תפילה
וקברים .באתר זה חיו בני אדם ,לפני אלפי
שנים ועד לדורות האחרונים ,תוך יכולת
הישרדות ותושייה מדהימים .אין להזיז אבנים
ואין לקחת חרסים ונתזי צור מהמקום.
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מדרום לנקודת גובה  242נרד לאפיקו של
ערוץ ונעלה לשלוחה עליה עברה הדרך
העתיקה ,מבאר מנוחה לבאר אשלים .גל
אבנים גדול יסמן לנו את ראש המעלה הרחב,
כראוי לדרך חשובה ,שיובילנו לסיום הטיול
בנחל ציחור ,לשם נזמין את הנהג עם הרכב
שהוריד אותנו בנחל דממה.

גדעון רגולסקי ,תושב פארן ,מדריך
טיולים מזה  18שנה .כיום עובד
במחקרים בוטניים ,אקלימיים,
ארכיאולוגיים וגיאולוגיים במרכז
מדעים ים-המלח והערבה .מטייל
הרבה ושמח לעזור למטיילים אחרים.
כתובת ליצירת קשר:
gidon@arava.co.il

חי בערבה
רוני אוסטרייכר

עכן גדול
העכן הגדול הוא נחש ארסי ממשפחת
הצפעוניים .ראשו משולש ,שטוח ורחב
מצווארו .עיניו ממוקמות בחלק העליון של
הראש ומאפשרות ראיה גם כאשר מרבית
הראש מכוסה בחול .אורך הבוגרים יכול להגיע
ל  80 -ס"מ ומשקלם כ  400 -גרם .הוא נפוץ
בחצי האי ערב ,בעירק ,בירדן ובישראל .בארץ
הוא מצוי רק בערבה .הוא חי באזורים חוליים,
בוואדיות ובמישורי צרירים (מישורי חמאדה).
העכנים נחקרו בשמורת שיזף וסביב חצבה
במשך שנים רבות על ידי אודי שני ,והדברים
הבאים מבוססים בעיקר על עבודותיו.
העכן חי ביחידות ואיננו טריטוריאלי .בדרך כלל
יש מרחק גדול בין נחש אחד לאחר ,וכנראה
שקיימת ביניהם דחייה אשר מפזרת אותם
במרחב .מנגנוני דחייה אלו טרם נחקרו .באביב,
בסביבות חודש מרץ ,הנקבות מפרישות פרומון
המושך אליהן זכרים .ההזדווגויות ארוכות
ונמשכות יומיים-שלושה .כעבור חודשיים
הנקבה מטילה כעשרים ביצים .הבקיעה
מתרחשת לאחר חודשיים נוספים ,בדרך כלל
ביולי או באוגוסט .הצעירים בוקעים במשקל
של ארבעה-חמישה גרם ,ואורכם  15עד 20
ס"מ .תוחלת חייהם בשבי היא כ 20 -שנה.

צילום :גדעון רגולסקי

בעונת החורף העכנים מסתתרים במחילות של
מכרסמים במשך שלושה עד ארבעה חודשים
ונמצאים ,כנראה ,בתרדמה .עונת הפעילות
מתחילה במרץ ועשויה להמשך עד נובמבר.
במשך היום העכן מסתתר מתחת לשיחים
או במחילות של מכרסמים .בלילה הוא יוצא
לפעילות וציד .עכנים צעירים ניזונים בעיקר
מלטאות ,והבוגרים צדים בעיקר מכרסמים
כגון גרבילים ,ירבועים ,מריונים ופסמונים.
בשעות הערב העכן מתחפר במקום מתאים,
אורב לטרף ומכיש אותו בהפתעה .לאחר
ההכשה העכן זוחל אחרי הטרף עד למותו
ובולע אותו בשלמותו .נמצאו מקרים שבהם
עכן הכיש פסמון גדול מדי ,ולאחר ניסיונות
בליעה ממושכים ויתר על אכילתו .בעונת
הציד הוא עורך בכל לילה שניים או שלושה

מארבים אשר רובם מסתיימים ללא הצלחה.
במהלך הציד העכן צריך להחליט מספר
החלטות חשובות באשר למיקומו המדויק;
לעומק ההתחפרות; לעיתוי ההכשה (כישלון
עלול לחשוף את מקום המארב); לשינוי מקום
ועוד .בעונה הנמשכת כ– 200ימים הוא מצליח
לצוד כעשר עד חמש-עשרה פעמים בלבד!
העכנים מתנשלים שלוש או ארבע פעמים
בעונת פעילות .ההכנה להתנשלות נמשכת
כשבועיים בהם העכן ממעיט בתנועה
ונמנע מאכילה .נוזל נשל מצטבר מתחת
לשכבת העור שעתידה להתנשל ,ונוזל
בצבע חלבי מצטבר מתחת לדסקית העין.
תהליך ההתנשלות נמשך כחצי שעה ,והנחש
זוחל החוצה מתוך שכבת העור העליונה,
מהראש ועד קצה הזנב .בתהליך ההתנשלות
העור מתהפך ,ובסיומו הצד הפנימי מופנה
כלפי חוץ .בתהליך ההתנשלות העכן מאבד
חמישה עד שבעה אחוזים ממשקלו .בדרך
כלל ההתנשלות מתרחשת בליל ירח מלא,
וייתכן כי מועד זה נבחר משום שסיכויי הציד
בלילות מוארים קטנים.
בעת סכנה העכן מחכך את קשקשיו ומשמיע
קול אזהרה אופייני .במפגש עם אדם נשאר
העכן בדרך כלל במקומו או זוחל לדרכו כדי
לחמוק ממגע .הוא מכיש בני אדם ובעלי חיים
גדולים ממנו (כגון כלבים) רק במצב מובהק
של סכנה .ההכשה מלווה בכאבים חזקים,
גורמת לנפיחות באזור ההכשה ,לשטפי דם
ולנמק מקומי .בארץ לא היו מקרי מוות עקב
הכשת העכן .אין נסיוב ייחודי נגד ארסם של
עכנים .במקרה של הכשה ,יש להשכיב את
הנפגע ,לקבע את האיבר שהוכש ולפנות
אותו באופן מיידי לבית חולים .אסור לתת
לנפגע תרופות ,אסור לתת לו מים ואוכל,
אסור לקרר את מקום ההכשה ,אסור להניח
חוסם עורקים ואסור לחתוך או למצוץ את
פצע ההכשה .אם אפשר ,כדאי לצלם את
הנחש בתנאי שהצילום לא מעכב את הפינוי
ואינו כרוך בסכנה נוספת .התמונה תישלח
על ידי הרופאים להגדרה ,וזיהוי הנחש עשוי
לסייע לטיפול

עכן גדול בתנועה

צילום :רוני אוסטרייכר
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בית קטן בערבה
נועה בן-שמחון

צילום :איה שונר

בית הקש

הדיירים :איריס ( )52נחמה ( )39רונה ( )5ויהונתן (שלושה חודשים).
גודל 100 :מ"ר.

משפחת חרך-אלגרישי /צוקים
הייתה שותפה פחות פעילה במלאכת הבנייה .היא עבדה ולמדה בזמן
שהבית נבנה ,אך נוכחותה מורגשת היטב .בזיקה לתקופה הממושכת
שבה חיה ביפן ,החליטו בנות הזוג להשאיר את שלד הבית העשוי מעץ
חשוף ,בדומה לסגנון הבנייה ביפן" .אם הייתי יכולה ,הייתי מביאה
גם את הטטאמי ,המזרנים שעליהם חיים היפנים ,שזאת מן רצפה
שעשויה מחצלת שמתחתיה יש עשב ים .זה נורא רך ונוח ,אבל זה
גם נורא יקר" ,היא מודה בחיוך .בינתיים היא מסתפקת בקורות העץ
החשופים ובווילונות הבד בכניסה לחדרים כמקובל בבתים היפנים.

דלתות העץ בבית משפחת חרך-אלגרישי בצוקים פתוחות לרווחה.
מבחוץ נשקף נוף עוצר נשימה של הרי אדום .משפחת חרך-אלגרישי,
חיה בצוקים יותר מארבע שנים ,אך לביתה החדש נכנסה רק בשנה
שעברה" .הגענו ליישוב כמה פעמים בטיולים שלנו לאזור והחלטנו
שאנחנו רוצות לחיות כאן" ,מספרת נחמה" .בשנים הראשונות גרנו
בקרוון של הסוכנות ,בשכונה של קרוונים המיועדים למגורי התושבים
מבחינה אקולוגית ,בית הקש הוא בעיקר חסכוני בחשמל" .הבית
בזמן הבנייה .החיים באתר הקרוונים היו דווקא מאוד נחמדים .כשאתה
הוא בסך הכל כמו כל בית רגיל אבל הבנייה בשיטה הזו מבודדת טוב
מגיע למקום חדש יש משהו מאוד נוח בלגור בקרוון".
מחום ומקור ובכך חוסכת את השימוש בחשמל" ,מסבירה נחמה .רוחב
הבחירה לבנות בית מחבילות קש נעשתה עוד לפני שהמשפחה עברה הקירות כ 60-ס"מ ,כרוחב חבילות הקש והן מוסיפות לנפח הבית כ30-
לגור ביישוב" .לפני שעברנו ,הגענו לכאן לביקור ,ראינו את הבנייה הזו מ"ר .בנוסף בבית משפחת חרך-אלגרישי יש תקרה המתנשאת לגובה
מקש ומאוד התלהבנו" ,מוסיפה נחמה" .זה תפס אותנו מאוד חזק .זה של כמעט חמישה מטרים וחלונות גבוהים שאמורים לנתב את החום
נראה לנו יפה ,זה נראה לנו נעים ומשהו שאפשר לעשות בעצמנו .גם החוצה" .בימים חמים זה כמובן לא פותר את הבעיה לחלוטין ,אבל ברוב
אם לא לבד .הבנו שנוכל להשתתף בבנייה .חשבנו שאם כבר בונים הימים בשנה וגם בימים שבהם בבתים אחרים כבר מדליקים מזגן ,אצלנו
בית אז שיהיה משהו מעניין ,גם בעשייה ולא רק בתוצאה .בנוסף ,עדיין לא .יש לנו מזגן בבית ,אבל אנחנו כמעט ולא מדליקות אותו".
הטענה הייתה שיחסית לבתים בבנייה רגילה הבנייה בקש מבודדת
בבית שני חדרי שינה וממ"ד המשמש כחדר אורחים וכחדר עבודה.
ולכן גם אקולוגית יותר".
בין הכניסה לאזור הסלון והמטבח מחבר הול רחב שבו ניצבות שלוש
בנייה בבאלות קש היא שיטת בנייה שמשתמשת בחבילות קש כקירות ,כורסאות מרופדות בבדים בצבעים ובסגנונות שונים .הקיר הפנימי
כאלמנט מבני וכגורם המספק בידוד .בנייה מסוג זה נפוצה בשיטות המפריד בין הול הכניסה לחדר השינה ,בנוי מלבני אדמה חשופות ,שיטת
של בנייה טבעית ובנייה ירוקה .בנוסף לבידוד התרמי ,יש לה מספר בנייה טבעית נוספת המוסיפה לאופיו של הבית .לחדרים ה"רטובים",
יתרונות על פני שיטות בניה קונבנציונליות ,כמו שימוש בחומרי בנייה קרי מקלחת ושירותים ,קירות מבלוקים רגילים" .לא מומלץ לבנות
זמינים וזולים" .לא היה מי שפיקח על העבודה" ,היא מסבירה" .פרסמנו את החדרים הללו מקש בגלל הלחות" ,מציינת נחמה" .גם את קירות
בפייסבוק שאנחנו בונות בית ואנחנו מחפשות עובדים לבנייה ,וכך הפנים של הבית לא בונים מבאלות מכיוון שהן תופסות המון מקום
הגיעו אלינו כמה חבר'ה צעירים מקסימים ,מכל מיני מקומות בארץ ,בחלל הבית".
שעזרו לנו לבנות את הבית .את השלד של הבית בנה רותם קורן
נחמה קרמיקאית ,בעלת סטודיו לקרמיקה ב"מחנה הישן" ,בכפר
מפארן ,שמתמחה בבנייה הזו ומנהל העבודה שלנו היה עופר רבינס
האמנים המתהווה ביישוב צוקים ,תרמה לבית לא מעט מפרי עבודתה.
מצוקים ,שעוסק בבנייה וכבר הכיר את סוג הבנייה הזה .עבדנו כולם
כך למשל ,הידיות של ארונות המטבח שבנתה גלי קליין ,עשויות
יחד .עשינו הכל חוץ מהעניינים של האינסטלציה ,החשמל והריצוף
קרמיקה בעבודת יד של נחמה ,כמו כן כוסות השתייה ואפילו הכיורים
שאת זה עשו בעלי מקצוע".
בחדרי האמבטיה הם מעשה ידיה.
אפילו רונה הקטנה לקחה חלק בבנייה" .אני עשיתי כאן טח טח טח
בבית אסופה של חפצים שצברו בנות הזוג במהלך השנים .כורסה
בבוץ" ,היא מדגימה לנו על אדן החלון הפונה מזרחה אל החצר ואל
ירוקה שהגיעה מרוסיה ושולחן ממרוקו ,כסא נדנדה מדודה של נחמה
הנוף ,ואיריס מוסיפה" :כל יום בצהריים היינו עורכים באמצע הבית,
וספה מאח של איריס" .אין לנו נטייה לקנות רהיטים" ,הן מודות.
באמצע אתר הבנייה ,ארוחה לעובדים ולמשפחה יחד ,זו הייתה חוויה".
בכניסה ניצב בסיס של שולחן אור ,שולחן שרטטים" ,שהיה שייך
איריס ,מחנכת כתה ג' ב"בית חינוך מדבר" ,בית ספר ולדורף ביישוב למאייר ספרי ילדים" ,אומרת נחמה" .עוד לא החלטנו מה לעשות
צוקים ותלמידת שנה רביעית בסמינר לחינוך בגישת ולדרוף בבאר שבע ,איתו ובינתיים זה נשאר ככה"
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הס ְפ ִריָ יה
ִ
המבוקשים
המושאלים ביותר בערבה
בחודש אפריל
מבוגרים
היורשת מדלהי  /ג'וג'ו מויס ,משכל,
.2013
פרוייקט רוזי  /גרהם סימסיון ,אחוזת
בית.2013 ,
נמר מעופף  /יעל טבת קגלסבלד,
כנרת ,זמורה-ביתן.2013 ,
פרנסוס על גלגלים  /כריסטופר מורלי,
זיקית.2012 ,
עזאזל  /יוסף זידאן ,מחברות לספרות,
.2013
הוואלס האיטי של הצבים  /קתרין
פנקול ,כתר2014 ,

ילדים ונוער
האסטרואיד האדום  /ינאי פרי ,כתר,
.2010
הנסיכה וככר הלחם האמתית  /דן
הופרט ,הקיבוץ המאוחד.2013 ,
הענן שהלך נגד הרוח  /יוסי גודארד,
הקיבוץ המאוחד.2011 ,
יונתן בלש ממש  /דויד גרוסמן ,עם
עובד .2012
כוח זפאטו :פרדי גבור-על  /ג'קלין
ג'ולס ,משכל .2012

* הנתונים על פי רשת הנתונים ,המרכזת את
מספר ההשאלות בכל סניפי הספריות בערבה.
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זורמים עם

המילים  /אורנה טל

מדי שנה מתקיימת בחסות אגודת הסופרים בישראל תחרות כתיבה ארצית לילדים .לתחרות זו
נשלחים אלפי סיפורים שנכתבו על ידי תלמידים מבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ .בתחרות זו
נבחרות מספר יצירות על ידי צוות שיפוט הכולל משוררים ,סופרים ואנשי חינוך .מספר היצירות
כמספר שנותיה של מדינת ישראל ( ,)66והן משובצות ב" -ספר היצירות של ילדי ישראל".
לתחרות שהתקיימה השנה נשלחו מספר יצירות של תלמידים הלומדים "כתיבה יצירתית",
וסיפורה של מיקה פורת "-סיפורו של ֵח ֵרש"  -נבחר להיות בין  66הסיפורים המנצחים .הפרס
לכותבים המצטיינים מוענק בטקס בנוכחות נשיא המדינה ,שר החינוך ,שרת התרבות ,סופרי
ישראל ומשוררי ישראל .מובאים בזאת ארבעה סיפורים קצרים של התלמידים.
סיפורו של חרש  /מיקה פורת (עין יהב) כיתה ו'
מה זה רעש? מה זה קול?
איך זה מרגיש? הלוואי והייתי יודע הכל.
לשאול שאלות זה מתיש ,האם אני היחידי
בעולם?
השונה מכולם?
היחיד שאף פעם לא שמע ציוץ ציפורים?
שאף פעם לא יבין משמעות של שירים?
האחד שיצטרך להסתפק בקריאת שפתיים
ושפת סימנים?
היי ,אמא עצרה ברמזור,
האם גם הוא משמיע קול -מתי לעבור?
האם הרעש כואב באוזניים?
מדגדג או נעים?
האם גם את חריקת השיניים שומעים?
עכשיו ,כמו מידי חודש הגענו לבית החולים,
במחלקה של כבדי השמיעה מבקרים.
לא נעים לי ,אני מנותק מהחברה,
לא מבדיל בין שאלה לתשובה.
נפגשתי עם החיים  -חרש,
המשאלה  /אוהד כהן (עידן) כיתה ו'
יעל ישבה בחלק האחורי של הכיתה ,מביטה
אל החלון .היא לא שמעה מה אמר המורה ,כי
היא היתה שקועה בבעיה שלה .יעל גרה בבית
הקטן עם אמה ואחיה הקטן ,שרגליו משותקות
כבר חמש שנים.
רגליו שותקו כשנפל מעץ גבוה על רגליו.
חלומה של יעל היה שאחיה דן יוכל לרוץ ולקפוץ
כמו כל ילד רגיל.
חלומה נקטע כאשר המורה אמר "עבודה
בחוברת עמוד  90סעיף  ."2יעל לא הצטיינה
בלימודים ,אבל בעיקר לא אהבה את שיעור
לשון ,כי המורה רון כול הזמן נותן שיעורים.
חלפה לה שעה ונגמר יום הלימודים .יעל שמחה

חשבתי שזה בסדר – אבל זה באמת מייאש.
כשגדלתי הבנתי שלא אוכל לשמוע דברים ,
(ריח המסדרון שוב ,גם היום -לא נעים).
התקדם לעברי הרופא הגבוה הרזה,
כמה טוב שאני לפחות רואה!!
אמא דברה איתו במהירות,
ולא הספקתי לעקוב.
אחר כך הוא חייך חיוך נחמד
רציתי ללכת ,עכשיו ומיד.
לאחר כמה דקות
כשאמא סיימה לחתום על דפים חתימות,
חזרנו למסדרון הארוך
ושוב הוא נראה לי מבוך.
אולי זה יתרון לא לשמוע?
אולי ברעש יש הרבה רוע?
אם ארצה אני אשמע ,אני יודע,
אם לא ,אני לא חייב להיות מושלם..
אם אהיה מושלם  -אולי אהיה משועמם..
אתגרים בחיים
אולי יותר חשובים.
לחזור הביתה כי היה זה יום הולדתה.
היא יצאה משער מבית הספר בריצה ועלתה
על האוטובוס.
כשהגיעה לביתה היתה לה הרגשה מוזרה.
הבית היה שקט .היא פתחה את הדלת וכל בני
משפחתה קפצו ושרו" :היום יום הולדת ליעל".
אמה נכנסה עם העוגה .היא אמרה ליעל לבקש
משאלה .יעל בקשה בלבה שדן יוכל ללכת שוב
והיא כיבתה את הנרות .לאחר רגעים אחדים
צלצל הטלפון .דן קפץ ורץ אל הטלפון.
יעל היתה המומה .היא הביטה באחיה שהזיז את
רגליו .כל גופה רעד ,עיניה בהקו למראה הלא
יאומן .היא לא הצליחה להזיז שום שריר בגופה.
יעל ידעה שעכשיו הכל יהיה בסדר.

הסיפור שלי ואני  /גלי ברקן (פארן) כיתה ה'
בוקר ,אני קמה מהמיטה וניגשת לארון הבגדים.
אני בוחרת ג'ינס אפור וחולצה אדומה .אני
יורדת למטה ,למטבח .שם אני רואה את כל
הניסיונות העייפים בפח הזבל .הניסיונות
שלי להאיר סיפור חדש ,סיפור מרתק ,סיפור
משלי .אני ניגשת לסלון ,ושם אני מוצאת
דף אחד שמונח לו בשקט על הספה .דף
אחד שבו הסיפור שלי קם לחיים ,דף אחד
שבו כתבתי את מחשבותיי שהובילו לצירופי
המילים ,שממנו בנוי הסיפור .אני חוזרת
למטבח בצעדים כבדים שנושאים אותי
עד לשולחן האוכל .ושם אני מתענגת על
פנקייקים פריכים ,שמעוררים בי רעיון חדש,
רעיון לסיפור.
כאשר אני מסיימת ,אני מושכת את גופי בכל
הכוח לסלון ,שם מונח הדף ,הדף שאתו נשארתי
ערה כל הלילה ההוא ,הלילה שבו זרמתי עם

המילים ,הלילה שהביא אותי לרגע הזה.
אני שולחת את הסיפור להוצאה לאור .פותחת
לפניו דלתות חדשות .אני מקווה ששם ירגישו
את אותה התחושה שלי .התחושה שבה אני
נותנת לדמיון שלי להפליג ,ולוקחת אותי
לעולם שבו רק אני והדף ,חווים את אותם
הדברים .ידי שולחות את סיפורי בכבדות
ובהתרגשות .המסע שלו בעולם חדש מתחיל.
הרגשת מתח וביטחון מרגיעים אותי ונותנים
לי תקווה.
את התקווה שנגיע לסיום המסע ,בו כל
הילדים ,מפליגים יחד  -איתי ועם הסיפור שלי.
השרשרת  /אורי אורן (עין יהב) כיתה ו'
אני מתרסק על המיטה הקרירה שלי ,עם
הכרית הקרה שלי והשמיכה החמימה שלי.
אני מסתכל אל הכוכבים שמוסתרים לי מעץ
האורן הישן בחוץ.

אני מתגלגל לצד השני של המיטה וידי נופלת
ומלטפת את רצפת הפרקט ,אני מוריד את
הראש מתחת למיטה ומרגיש את הדם שלי
יורד ,אני רואה את התכשיט הישן של אמא
שרשרת אדומה מחרוזים מכוסה שכבת אבק,
אני לוקח את השרשרת מנקה אותה קצת
וכבר ברק אור משתקף מבעד לחלון ,מאיר לי.
אני זוכר שראיתי את התמונות הישנות במחסן
מאחורי הבית עם אבא .עצרתי ליד תמונות
הנישואים של אמא ואבא והשרשת האדומה
היתה על צווארה של אמא.
והיא היתה בוהקת ומתאימה לשפתיים מלאי
האודם שלה ,לחיוך שלה ,פשוט לה .אני הולך
אל אבא ואמא מחבק אותם ואומר להם לילה
טוב ,הם מסתכלים אחד על השני ויש על
פניהם את הברק כמו על השרשרת

השבוע  /שירה מאירי ,מכינת ערבה  -חצבה

פרשת
כולנו עבדים?

פרשת השבוע היא הפרשה התשיעית בספר "ויקרא"  -פרשת "בהר"
("בהר סיני") .הפרשה מתחילה בפרק כ"ה פסוק א' ומסתיימת
בפרק כ"ו פסוק ב' .בשנים שאינן מעוברות נהוג לקרוא את
הפרשה יחד עם הפרשה שאחריה ,פרשת "בחוקותיי".
פרשת "בהר" עוסקת בעיקר בדיני בעלות שונים .המרכזיים
שבהם :דיני שביתת קרקע בשנת שמיטה  -שנה שבה כל עובדי
האדמה מפסיקים את עבודת השדה ודיני שנת היובל .לאחר שבע
פעמים של שנת שמיטה ,מגיעה שנת היובל ,שנת החמישים ,ובה
נהוג לשמוט את הקרקעות ,לשחרר את העבדים ,להשיב אחוזות
לבעליהן הראשונים ,ולקיים מצוות ביחס לעניים שמכרו את
רכושם או את עצמם ,כשהדגש להוציאם לחופשי בשנת היובל.
הבסיס המשותף לנושאי הפרשה הוא העיסוק בבעלות ושיעבוד,
תוך אמירה ֱאמּונִ ית מובהקת :אין בעלות אנושית  -רק בעלות
עליונה .זאת אומרת ,הבעלות היחידה האמיתית עלינו היא של
האלוהים ,והשעבוד האפשרי היחיד הוא של האדם לאלוהיו.
תפיסה זו אמורה להרחיק ,בין היתר ,מעברות "בין אדם לחברו",
ולהעמיק את האמונה בה'.
פרשות השבוע לא מאבדות מתוקפן אף פעם ,הן מלמדות אותנו
על חיינו המודרניים מתוך סיפורים מקראיים עתיקים וזוהי פרשה
אקטואלית הנוגעת לחיינו ולמקום שבו אנו גרים יותר מפרשות
רבות אחרות  -פרשה שעוסקת בהעסקה הוגנת .ואפשר להעתיק
אותה אלינו בנושא סוגיית העובדים הזרים בשטחי הערבה,
והפעם מתוך זווית מוסרית ,ולא כלכלית.
אפתח בחוויה אישית שלא מהערבה אלא מביתי שבירושלים.
לסבתי יש עובדת זרה ,פיליפינית .היא בת גילה של אימי ,ויש

לה ילד בגילי .היא מצטרפת לכל הארוחות המשפחתיות ובימי
ההולדת מקבלת מאיתנו מתנות .ובכל זאת ,בכל פעם שאני
ואימי מדברות איתה ,היא עונה ב" ."Yes, Mamאמנם ישנו
פער תרבותי ביני לבינה ,אבל שום פער תרבותי לא יקל עליי
את המחשבה שאישה בגיל אימי ,ועם ילד בגילי -מרגישה שאני
ואימי הגבירות שלה.
מתוך חוויה זו ניתן להסיק שישנו קו דק בין "נותן שירות" ל"עבד",
והקו הזה תלוי במעסיק והמועסק כאחד .מצד אחד ,האם אני
מעסיק או מעביד? מצד אחר ,האם אני מועסק או עבד? בשני
המקרים ראוי לשאול :באיזו תודעה אני חי? ולאיזה קשר אני
מכוון?
בשטחי הערבה חיים עובדים זרים רבים .חלקם באו ללמוד
ולעבוד וחלקם באו רק לעבוד ולחזור לארץ מולדתם ,פשוט כי
הם זקוקים לכסף .אתייחס לסיבה השנייה .אנו ,תושבי הערבה,
יכולים להפוך למעבידים של אותם אנשים בקלות .מדוע? מכיוון
שהם עונים על הקריטריונים .לפני הכל ,מהותם של "העובדים
הזרים" פשוטה כמשמעה :הם עובדים – אין להם לגיטימציה להיות
כאן ללא עבודה ,והם זרים .הם אינם יכולים להפוך לאזרחים.
בעיני חילונית אוהבת יהדות כמוני ,היהדות קיימת בדיוק עבור
נושאים מעין אלה והיא מלמדת אותנו מוסר ככתוב" :בכל דור
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ,שנאמר
(שמות יג)" :הגדת לבנך ביום ההוא לאמר ,בעבור זה עשה ה' לי
בצאתי ממצרים"(משנה ,מסכת פסחים ,פרק י' ,ה') .לפני מספר
שבועות חגגנו את חג הפסח שבמהותו מוטמע היטב המסר הזה:
כולנו היינו שם  -כולנו היינו עבדים ,ועל כן על כולנו להיזהר
משעבוד והשתעבדות.
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מועדון
ארוחת הבוקר
ישי אבני

שקשוקה על "חוף הים"
אצל משפחת
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אבני  /עין יהב

משפחת אבני מבשלת .״חוף הים״ של עין יהב יפה מתמיד בימים אלה

כשיהל ונעמה חזרו למושב עין יהב הם פתחו
עסק קטן לארוחות בוקר עבור אורחים
בצימרים .די מהר הם הבינו שהעסק אינו
מתפתח ,ולכן עברו לעיסוקים נוספים
הקשורים לחקלאות באזור .נעמה ,בת עין יהב,
היא מדריכת הנקה ,מרצה במרכז המשתלמים
ואגרונומית .יהל ,בן קיבוץ בארי ,הוא איש
נטפים בערבה וחקלאי.
ממש בימים אלה ,קיבלה משפחת אבני (אין
קשר משפחתי לכותב) משק שבו הם נוטעים
מטע תמרים גדול .אמנם העסק של ארוחות
הבוקר נסגר ,אבל מגע ידי הקסם של יהל
באוכל לא נעלם .ביקשתי ממנו שנבשל ביחד
ארוחת בוקר קטנה ,משהו ביתי וסטנדרטי
של שבת בבוקר .חשבתי שזה ייגמר בארוחה
במרפסת ,אבל כשהגעתי לביתם ,די הופתעתי
כשראיתי את כמות הציוד המועמס על

צילום :ישי אבני

ה"בימבה" המשפחתית לפני שיצאנו לבשל גם חצי גליל של גבינת עיזים חתוך לעיגולים.
על "חוף הים" של עין יהב .מסתבר שבלוני
גז ,עצים למדורה ,צידניות וגבינות משובחות אופן ההכנה :בשלב ראשון מטגנים בצל ,אחר
הם דבר סטנדרטי במשפחת אבני .לארוחה כך מוסיפים את הפלפל והשום וממשיכים את
הצטרפו גם ילדיהם ,אור בן ארבע וחצי וארבל הטיגון עד להזהבה .מוסיפים את העגבניות
והתבלינים ומטגנים כ 10-דקות נוספות .לאחר
בת שנתיים בקרוב.
מכן מוסיפים את הביצים ,הגבינה והתבלינים
יהל לא מחלק מתכונים בקלות והוא מכר לי הטריים ממליחים עוד קצת ושוכחים ל15-
קלישאה הטוענת ש"כשמבשלים עם כל הלב דקות.
האוכל יוצא טעים" .צדק .בקיצור" ,חוף הים"
של עין יהב יפה מתמיד בימים אלה והעיקר בזמן הזה ,מכינים פיתות על סאג' :מערבבים
יחד קילוגרם קמח ,חצי כוס שמן זית ,מים
שווה להיות חברים של משפחת אבני.
ומלח לפי הצורך ,מרדדים דק ,זורקים על
הסאג' וזוללים עם השקשוקה.
השקשוקה של יהל ונעמה
מצרכים :שני בצלים ,פלפל בשני צבעים ,הרבה בתיאבון.
שום חתוך גס 8 ,עגבניות בשלות  6,ביצים,
אם גם אתם אוכלים ארוחות בוקר מפנקות
אורגנו טרי מהגינה ,פפריקה מתוקה ,פלפל,
ורוצים לשתף אותנו ,כתבו אלינו.
מלח ,הרבה שמן זית איכותי .אפשר להוסיף
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ילדים
עשה זאת בעצמך

 /כנרת קרוגמן

כדור שלג

כדור שלג ביתי
לכבוד יום העצמאות שזה עתה חגגנו

1

החומרים הדרושים (איור מס' :)1
•צנצנת שקופה או קופסת פלסטיק עגולה
•דבק מהיר ייבוש ,דבק חם או דבק מגע
•צבע אקריליק כחול
•כוס מים
•מספריים
•מכחול
•מנקה מקטרות בצבע כחול
•נצנצים

2

אופן ההכנה:
חותכים לשני חלקים את מנקה המקטרות ומכל
חלק מכינים משולש שאת קצהו מדביקים בדבק.
לאחר מכן מדביקים את שני המשולשים זה לזה
בצורה של מגן דוד (איור מס' .)2
צובעים שני פסים כחולים מהצד החיצוני של
הצנצנת או הקופסה .פס עליון ופס תחתון.
ממש כמו בדגל ישראל.

3

מדביקים את קודקוד המשולש במרכז מכסה
הצנצנת וממלאים את הצנצנת בנצנצים או
פייטים ,לבחירתכם .אפשר גם וגם (איור מס' .)3
ממלאים את הצנצנת במים .מורחים דבק במקום
החיבור של המכסה לצנצנת וסוגרים אותה
במכסה כך שמגן הדוד המודבק אליו נכנס
לתוך הצנצנת .מומלץ לוודא שסגרנו היטב
את המכסה על ידי מריחת דבק גם מבחוץ.
מחכים שיתייבש ולאחר מכן משקשקים בהנאה
(איור מס' .)4
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4

הידעת? דגל ישראל
•דגל מדינת ישראל הוא דגלה הרשמי של מדינת ישראל המייצג
את המדינה ,את ריבונותה ,את מוסדותיה ואת אזרחיה הן בישראל
והן בעולם.
•השימוש בדגלים החל בשדות הקרב העתיקים לשם תיאום וקישור
בין יחידות ובמרוצת הזמן שוכללו לכלי איתות ולזיהוי מדינות.
•אבי הרעיון של עיצוב דגל ישראל הוא ככל הנראה דוד וולפסון,
נשיאּה השני של ההסתדרות הציונית העולמית ,שביקש לקשט
בדגל בדוגמה זו את אולם הקונגרס הציוני הראשון שהתקיים
בבזל ב.1897-
•צבעי הלבן והתכלת בדגל הם צבעי הטלית שבה מתעטפים
היהודים בשעת התפילה .צבעים אלו היו גם צבעיו של בגדי הכהן

המלצה על ספר

הגדול בעבודתו במשכן ובבית המקדש .גוון הצבע הכחול משתנה
מדגל לדגל ואינו קבוע.
•הסמל של מגן-דוד במרכז הדגל הוא סמל עתיק ששימש בעבר
לקישוט ולאו דווקא לייצוג העם היהודי .הזיהוי של מגן-דוד עם
היהדות החל רק בימי הביניים כשהופיע לראשונה על תשמישי
קדושה.
•לאחר קום מדינת ישראל נבחר דגל התנועה הציונית באופן רשמי
לשמש כדגלה של מדינת ישראל .דגל זה הועדף על פני "דגל
שבעת הכוכבים” שהציע בנימין זאב הרצל.

ילדים  /אלה ארד

האושר
את
מחפשות
שחר רוצה לתקן את אימא שלה .היא יוצאת למסע חיפוש אחר "מתקן

ההורים" ,ובדרכה פוגשת דמויות שונות ומשונות שמאירות לה את הדרך
מתקן ההורים  /אורנה טל ,גוונים

"מה התקלקל באמא שלך? האם נמחק החיוך כששחר הבינה שעליה לצאת בעצמה לחפש
את מתקן ההורים ,היא יוצאת למסע" :חיפשה
מפניה? האם הלב שלה נשבר?
אני לא ממש יודעת .היא קצת שונה מאמהות אותו בבתים של החברות שלה ,בספרים,
בשירים ואפילו בחנות הממתקים" .היא חווה
אחרות.
חוויות מרתקות בדרך לגילוי .איזה גילוי? אותו
היא מחייכת אליי – אבל קצת פחות מתמיד
כל קורא מוצא מתוך האמת שלו.
היא שותקת כשאני רוצה מילים
ולפעמים אני לא מצליחה להבין את המבט שלה".
שחר יוצאת למסע שכולו מטאפורה מופלאה.
הספר "מתקן ההורים" מאת אורנה טל מסע שנותן לנו מראה על הקיום שלנו בעולם
ממושב צופר מספר את סיפור מסעה של הזה .כל אחד יכול להיות שחר וכל אחד יכול
הילדה שחר .שחר כמהה למשהו שכל אחד להיות האם שמבינה שמשהו אינו תקין .האם
מקוראי הספר הנפלא הזה יכול להזדהות שתכין צידה לדרך ותיתן את ברכתה למצוא
אתו  -השאיפה הכמוסה לתקן את מי שהכרנו את הדבר הזה ,את האיש הזה ,את המקום
והשתנה אל מול עינינו .בספר של טל אימא הזה ,ששם הדברים עם קצת שיוף ,על כיסא
ובת מחפשות אושר ,מחפשות איך להסיר מפרפרים ,יכולים להשתנות .טיפת הבנה
את הכובד הרובץ על הלב ואיך להחזיר את ושמחה שבוקעת מבפנים יכולה לשנות את
החיוך הכנה ,האמיתי ,ההוא שבא ספונטני מהות היחסים של שחר עם אימא ,עם אותו
אדם ששותק כשרוצים מילים ,עם אותו אדם
מתוך הלב.

שלא כל כך מבינים עוד את המבט שלו .שלה.
הספר מלווה באיורים מקסימים של דפנה
שני .התבוננות בהם היא חוויה בפני עצמה.
באיורים יש משהו מעבר לסטנדרט הצפוי.
דרך האיורים בספר מגלים סיפור נוסף
בהמשכים .ילדים שיעיינו בספר יכולים לספר
את הסיפור בעצמם באמצעות האיורים ולהגיע
למחוזות נפש לא צפויים.
הספר מרתק כבר בקריאה הראשונה ,אך
בקריאה השלישית והרביעית הוא מוביל
למסע אל תוכי הנפש והתהיות .לפעמים
אני מגלה שמתחשק לי לקרוא אותו שוב
לעצמי ,למרות שהילדים שלי מכירים אותו
כבר בעל-פה .תמיד אני מוצאת שם עוד זווית
מעניינת ועוד נקודת מבט .השורה האחרונה
של הספר נותנת לנו את כל הסיפור עצמו
בשלוש מילים – "גם היא רצתה"
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לוח אירועים בערבה
מאי  -יוני 2014
קתדרה על הבוקר בכל יום שני
9:00-10:30
10:30-11:30
11:45-13:00

תופעות בטבע ,נדב טורי
התעמלות בונת עצם לנשים וגברים  ,מירי ברמן
פרשה ופשרה – מפרשים ביחד את פרשת השבוע ,בנג'י גרובר

מאי
 ,11.5.14יום ראשון ,יום שלם תל
אביב

סיור אומנות בהנחיית ד"ר זמירה פורן
הסיור יתמקד באוסף שיף במלון מרינה ובגלריות נוספות בעיר

 ,13.5.14יום שלישי18:00 ,
קפיטריית המתנ"ס

אורחים לא קרואים – פלישה ביולוגית
הרצאה במסגרת "טבע וסביבה" סדרת הרצאות של נועם סגן כהן על טבע סביבה
ואקולוגיה בעידן הגלובליזציה וניסיונותיו לחיות בשלום עם הטבע וסביבתו

 ,14.5.14יום רביעי9:00-6:00 ,
פארק ספיר

טיבוע ציפורים
במסגרת "עפים על הערבה" בהנחיית אלה רימון

 ,20.5.14יום שלישי ,יום שלם
שרונה העתיקה

סיור במסגרת פעילות "מועדון מטיילי ערבה" בהדרכת אבי משה סגל

 ,21.5.14יום רביעי13:00-11:00 ,
קפיטריית המתנ"ס

קולנוע עצמאי ודוקומנטרי
מפגש סיום במסגרת "ערבה לומדת קולנוע" בהנחיית זיו אלכסנדרוני

יוני
הערבה והמים עבר ,הווה ,עתיד

כנס לציון סיום תפקידו של עמי שחם ברשות ניקוז ערבה ויציאתו לגמלאות

 ,2.6.14יום שני,
21:30-18:00
אולם רוזנטל

 ,8.6.14ראשון20:30 ,
קפיטריית המתנ"ס
 ,10.6.14יום שלישי,
19:30-18:00
 ,21.6.14יום שבת.
אולם רוזנטל

הדוברים והנושאים במסגרת הכנס:
•מקורות  -אספקת המים לערבה לאורך השנים
•הרצל נאור ,תה"ל  -סקירת סוגיות הידרולוגיות בערבה
•אבי מיגמי ,מהנדס יועץ  -ניהול משאבי מים באזור צחיח
•מו פרוביזור ,מנהל אגף תכנון ,רשות המים  -המים בערבה תוכניות ופעולות נדרשות
•ד"ר עמיר גבעתי ,השירות ההידרולוגי  -מודל לחיזוי שיטפונות ויישומו בשנת 14/2013
•ד"ר חנן גינת ,מנהל מדעי ,מרכז מדע ים המלח והערבה  -מחקר ,למידה והוראה של
נושא המים בערבה
•עמי שחם  -נקודת המבט האישית והמקצועית על הערבה והמים
מפגש סופרים עם אורה אחימאיר על ספרה "כלה"
פארק היורה – השבת בעלי חיים לטבע
הרצאה במסגרת "טבע וסביבה" סדרת הרצאות של נועם סגן כהן על טבע סביבה ואקולוגיה
בעידן הגלובליזציה וניסיונותיו לחיות בשלום עם הטבע וסביבתו
רקוויאם מאת מוצרט ,קונצרט בהשתתפות מקהלת ערבה ,מודיעין וחצרים

