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חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
והובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

גילוי דעת ועידכון

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים
התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ”י 

העדכניות

תושבי ובעלי נחלות 
במושבי ערבה תיכונה

יהודה - 050-3037211
מענה במשרד בשעות העבודה:

חבי - 04-6227744

להשארת הודעות לאחר שעות העבודה - 
*5278

פעולת המועצה לשם הקטנת ערכי הנחלה לערכם היום 200-300 אש”ח, 
לדעתנו כחברה חיצונית, מדובר בפריצת דרך והישג משמעותי.

מערכים אלו נגזרים דמי ההיוון.
כלפי ערכים אלו יחושבו )הדמ”ש( באם תחל אכיפה בערבה

ולאלו שיש להם חלקות מגורים הקטנות מ-2.5 דונם אך נעשות תב”עות מועצתיות לשם הגדלתם. 
עד שזה יקרה, מוצע לבצע היוון כעת גם כלפי הנחלה “הקטנה”, שכן בכך הערכים מתקבעים.

 
ראו

 
איננו החברה היחידה בשוק וכפי שפרסמה המועצה אתם יכולים לבצע את ההיוון בעצמכם - 

קיים נוהל וקיימים אנשי קשר ברמ”י.
 אך באם זמנכם יקר לכם ואינכם בנויים להתרוצצויות ומעקב -

חברת נחלת אבות שהינה הגדולה והותיקה בישראל להסדרות
 תוכל הן להסדיר את נחלתכם )היתרי בניה בדיעבד(,

לפצל לכם מגרש לשם מתנה לצאצא נוסף או כל בן משפחה אחר,
לשנות גאומטרית נחלה לשם הסדרת קווי בנין,

ללוות את תהליך היוון נחלתכם
 

זכרו

ההיוון מקבע ערך ומכניסכם בשערי ההחלטה.
נכון, השרות אינו חינמי, שכן עובדים עליו אדריכלים, שמאים, משפטנים 

וקיים מישהו שינהל את ההליכים הללו עבורכם ומולכם,
אך פיתחנו עבורכם מחיר ערבה ייחודי וניתן לשלם לנו גם עד 60 תשלומים לשם הקלה.

 
פנו אלינו לייעוץ חינם

למבצעים 

הסדרה נחלתית, 

וליווי בכניסה להחלטה 

בדבר היוון - 

הליווי לכניסה 

)מדידה +עו”ד( 

בחינם !!!



עורכת
רינת רוזנברג

עריכה לשונית
צופית לדרגרבר
עריכה גרפית

סטודיו ערבה
מו"ל

המועצה האיזורית הערבה התיכונה
צילום שער

שבתאי כהן בחממת הפטל
צילום: רינת רוזנברג

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

כתובת ליצירת קשר
rinat@arava.co.il

לפרסום מודעות בעיתון, צרו קשר
traffic@arava.co.il
נועה 052-4260888

דבר ראש המועצה

שלום לכולם, 

שנת 2020 נפתחה ועל אף העובדה שהמדינה מצויה בשיתוק כבר למעלה משנה מבחינת 
פעילות הממשלה, הכנסת והגופים הרבים התלויים בהן, אנחנו יכולים לציין לא מעט עשייה 

והתפתחות בערבה.

חוות הקנאביס הראשונה בערבה: לאחר פעילות רבה שקידמנו, יחד עם חקלאים מהערבה, 
 CANARAVA לשינוי הרגולציה בגידול ושיווק הקנאביס הרפואי, נפתחה החודש בצופר
– חוות הקנאביס הראשונה בערבה, חווה שהקימה משפחת פוליקר מצופר. בימים אלה 
מוקמות חוות נוספות בערבה. פיתוח תחום הקנאביס יקדם את כלכלת הערבה וייצר משרות 
נוספות בחקלאות ובתעשייה. אני רואה פוטנציאל ממשי בפיתוח התחום, והמועצה מסייעת 

ותסייע ברגולציה ובתחומים נוספים לקידום היזמים והמיזמים.

הייטק בערבה: חברת סייבר מובילה מקימה בימים אלה תשתית לפתיחת שלוחה באזור 
התעשייה ספיר. החברה תפעיל את השלוחה בערבה במתחם המשרדים ששיפצה החברה 
לפיתוח. בקרוב יחל גיוס העובדים ויצאו פרסומים של הצעות עבודה. כחלק מתהליך ההקמה, 
החברה תבצע הכשרות מקצועיות קצרות עבור תושבים שיהיו מעוניינים להשתלב ואין 

להם השכלה או ניסיון מתאים. 

מובלעת צופר: בהמשך להודעת מלך ירדן על אי חידושו של הנספח בהסכם השלום המאפשר 
עיבוד שטחים חקלאיים במובלעת צופר, מעבר הגבול ייסגר ב-30 באפריל 2020 ולא ניתן 
יהיה לעבד עוד את השטחים הנמצאים במובלעת. בעקבות זאת פעלנו בשנה האחרונה על 
מנת להסדיר את הכשרתם של שטחים חלופיים עבור 30 החקלאים המעבדים יותר מ-1000 
דונמים במובלעת. המאמצים שלנו, של משרד החקלאות, משרד ראש הממשלה וחקלאי 
מושב צופר, נשאו פרי ולפני שבועות ספורים התקבלה החלטה בממשלה המאפשרת 
להכשיר את השטחים החלופיים, ההכשרות יחלו בקרוב. בהמשך נגייס תקציבים להעברת 

המבנים החקלאים לשטחים החדשים שהוכשרו. 

בריאות בשגרה ובחירום: לאחרונה הצלחנו להגיע עם מד"א להסכמה על הרחבת פעילות 
מד"א בערבה. החל מ-15 בינואר 2020 פועלת משמרת כפולה בתחנת מד"א בספיר. התחנה 
פועלת 5 ימים בשבוע מהשעה 08:00 ועד 24:00. השינוי בהיקף שעות הפעילות של מד"א 
מתאפשר גם הודות לשותפות ביחד ערבה אוסטרליה של הסוכנות היהודית שתמיכתה 
במימון הרחבת הפעילות של מד"א בערבה מסייעת לנו לצמצם במידה ניכרת את זמן המענה 
בחירום, על כל המשתמע מכך. תודה למתנדבי מד"א ולצוותי הרפואה שלנו ותודה לנדב 

אילון קב"ט המועצה על קידום מערך החירום האזורי.
בביקור שהתקיים בחודש שעבר, הגענו להסכמות עם הנהלת מחוז דרום של קופ"ח כללית 
ומנהלת המחוז החדשה, חדווה אמונה, על קידום תקני רופאים ואחיות. סוכם כי יקודמו 
הוספת תקן לרפואת ילדים והקצאת תקן אזורי לאחות סבב שתבצע החלפות וגיבוי לצוות 
האחיות הקיים, וגם הגדלת תקן אחות כפר בפארן. הנהלת המחוז תקדם מענה לרפואת 
שיניים לגיל השלישי בערבה. תודה לצוותי הרפואה ולעירית שחר על העבודה החשובה 

בשגרה ובחירום. 

בחודשיים החולפים התקיימו במסגרת פעילות מרכז הקהילה והחברה לפיתוח מגוון אירועי 
תיירות, ספורט ותרבות –  לימוד ערבה, מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן, סובב ערבה בפארן, חגיגת 
טיולים ובעוד שבוע יתקיים, זו השנה ה-29 ברציפות, היום הפתוח במו"פ. גם השנה יתארחו 
בשני ימי האירוע מאות חברות ואלפי מבקרים. השנה יתקיים באירוע כנס שכותרתו "שיח 
חדש בערבה" והוא יעסוק בגידול ויצוא קנאביס מישראל )פרוט סדר היום נמצא בגיליון 

זה(. אתם מוזמנים להגיע ולקחת חלק באירועי היום הפתוח.
להתראות ביום הפתוח,

אייל בלום
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה 
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חדשות ערבה

מנכ"לית 

אושר צו הארנונה 
לשנת 2020

מליאת המועצה אישרה את צו הארנונה 
לשנה זו. כמקובל, אושרו גם ההנחות לצו 
זה. תושבים הרואים עצמם זכאים להנחה 

בהתאם לסעיפים האמורים, יפנו למחלקת 
הארנונה במועצה בטלפון 08-6592213 או 

gvia@arava.co.il במייל
מסמכים נדרשים למימוש הזכאות להנחה: 
תצלום ת"ז, טופס בקשה ואסמכתאות תומכות 
לבקשה. במקרה של הנחה בגין מצב כלכלי, 
ניתן לפנות למחלקת שירותים חברתיים 

בטלפון 08-6592233 לקבלת טפסים מתאימים. 
יש להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים 
נדרשים, לוועדת ההנחות במועצה אשר 

מטפלת בבקשות בדיסקרטיות. 

להלן רשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות 
הדין עפ"י תקנות ההסדרים במשק:

 

ערבות | שבט תש״ף, פברואר 2020

שיעור סוג ההנחה
מסמכים נדרשיםמגבלת שטחההנחה

אזרח ותיק )מותנה במבחן הכנסה(* הכנסת הגמלאי אינה 
עולה על השכר הממוצע במשק )אם מתגוררים שני גמלאים 

ההכנסה אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק(
עד 100 מ”ר30%

תצלום תעודת זהות
לעניין הכנסה ממוצעת: 
חתימה על טופס בקשה.

צירוף אסמכתאות בדבר ההכנסה הכוללת בשנת המס הקודמת

עד 100 מ”ר25%אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה
רשימת הביטוח הלאומי או אישור רשמי קצבת זקנה והשלמת הכנסה 

עם תעודת זהות

עד 100 מ”ר70%אזרח ותיק הזכאי לגמלת סיעוד
רשימת הביטוח הלאומי או אישור רשמי של גמלת סיעוד והשלמת 

הכנסה עם תעודת זהות

ב. הנחה בגין נכות

שיעור סוג ההנחה
מסמכים נדרשיםמגבלת שטחההנחה

נכה ביטוח לאומי הזכאי לקצבה חודשית מלאה, או טרם 
קבלת קצבת זקנה נקבעה לצמיתות דרגת אי כושר השתכרותו 

בשיעור 75% ומעלה
אין80%

רשימת הביטוח הלאומי, אישור ביטוח לאומי ותעודת 
זהות

נכה בעל דרגת נכות רפואית מ- 90% ומעלה, או מי שטרם 
קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות כאמור

אין40%
רשימת ביטוח לאומי או אישור ביטוח לאומי ותעודת 

זהות

66%נכה מלחמה בנאצים*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ”ר
רשימת משרד האוצר או אישור משרד האוצר ותעודת 

זהות

66%נכה צה”ל ומשפחות שכולות*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ”ר
רשימת משרד הביטחון )נכה צה”ל( ומביטוח לאומי 

)פעולות איבה(

מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 )או מעל גיל 18 ובלבד 
שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18(

עד 100 מ”ר 33%

66%נכה משטרה*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ”ר
רשימת משרד הביטחון )נכה משטרה ( ומביטוח לאומי 

66%נכה שירות בתי הסוהר*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ”ר
רשימת משרד הביטחון )נכה שב”ס( ומביטוח לאומי 

תעודת עיוור ותעודת זהותאין90%עיוור הנושא תעודת עיוור

א. הנחה לאזרח ותיק
)גבר שמלאו לו 67 או אישה שמלאו לה 62 שנה ומקבלים עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שאירים, 

קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה(.
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ה. הנחה לסוגי נכסים

מסמכים נדרשיםמגבלת שטחשיעור ההנחהסוג ההנחה

אין100%בניין למגורים ריק – עד 6 חודשים

איןפטור לכל הנכס נכס שאינו ראוי לשימוש*

ד. הנחה בגין מצב כלכלי

מסמכים נדרשיםמגבלת שטחשיעור ההנחהסוג ההנחה

בצירוף מסמכיםאין70%נזקק )דיון בפני וועדת הנחות(

בעלי רמת הכנסה נמוכה
לפי מספר נפשות ורמת 

הכנסה, לדירת מגורים בלבד
 לפי קריטריונים 

שנקבעו ע”י המדינה
בצירוף מסמכים

מקבלי גמלאות, מזונות וסיעוד. מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה 
מביטוח לאומי ו/או ממשרד הדתות ו/או מקבלי גמלה לפי חוק 

המזונות ו/או גמלת סיעוד לפי חוק ביטוח לאומי
בצירוף מסמכיםעד 100 מ”ר70%

ג. הנחות אחרות

שיעור סוג ההנחה
ההנחה

מגבלת 
מסמכים נדרשיםשטח

עד 100 מ”ר100%אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה*

עולה חדש )לתקופה של שנה בלבד( עולה שנרשם 
במרשם האוכלוסין כעולה לפי חוק השבות, התש”י- 1950

עד 100 מ”ר90%
תעודת עולה
תעודת זהות

חסיד אומות העולם
מי שהוכר בידי רשות הזיכרון “יד ושם” ובן זוגו או מי 

שהיה בן זוגו היושב בישראל
אישור משרד האוצר ותעודת זהותאין66%

הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18, או הורה יחיד לילד 
המשרת שירות סדיר\מתנדבת בשירות הלאומי

בצירוף מסמכיםאין20%

66%נפגע פעולות איבה*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות -  עד 90 מ”ר
רשימת משרד הביטחון )נכה צה”ל( ומביטוח 

לאומי )פעולות  איבה(

חיילים בשירות חובה 
)עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם(*

100%
עד 70 מ”ר 

מעל 4 נפשות – עד 90 מ”ר
עפ”י אישור שלטונות צה”ל

משרת בשירות האזרחי*
מסלול מלא - 100%
מסלול חלקי - 50%

עד 70 מ”ר 
מעל 4 נפשות – עד 90 מ”ר

עפ”י אישור שלטונות צה”ל

הצגת תעודת משרת מילואים פעיל תקפה אין5%הנחה לשירות מילואים פעיל

66%ניצולי שואה נזקקים*
עד 70 מ”ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ”ר
עפ”י אישור משרד האוצר ותעודת זהות

עינב דורי
מנכ"לית
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חינוך

חינוך וטלפונים 
חכמים 

מהקהילה  ונציגים  חינוך  שולחן  פורום 
נפגשו בחודש שעבר לשיחה על האתגרים 
הנובעים מהשימוש של ילדים ובני נוער 
בטלפונים חכמים. בפגישה הוצגו ממצאים 
מהסקר שנערך בקיץ האחרון בקרב ההורים, 
נידון השימוש בטלפונים חכמים במסגרות 
החינוך ונידונו השלכותיו, הוצגו דוגמאות של 
תוכניות התערבות בנושא מהארץ ומהעולם 
והועלו רעיונות אופרטיביים להמשך. בכוונת 
שולחן חינוך לעודד יוזמות להעלאת גיל 
השימוש בטלפונים חכמים לילדים כמהלך 
הורי משותף, ליזום מפגשים, שיחות וקמפיין 
הסברה בנושא, על מנת לייצר עמדה חינוכית 
מוסכמת למערכות החינוך וההורים. אנחנו 
מזמינים אתכם לפנות ולהצטרף לנציגי ועד 
הורים להובלת התהליך וליישום הרעיונות.

חממת הערבה: חממת הערבה מובילה מגוון 
גדול של פרויקטים עבור תלמידי הערבה 
בבוסתן שיטים: תוכנית סיורים ופעילות 
העשרה לתלמידי בית הספר היסודי, תוכנית 
"מקומי בטבע" לשכבה ח' בשיתוף רשות הניקוז 
ורשות העתיקות, קורסי בחירה ב-make ערבה 
לכיתות ז', עבודות חקר לתלמידי כיתות ט' 

ועבודות גמר לתלמידי התיכון.
"חממת הערבה" במרכז ללימודי מדע חקלאות 

וסביבה במו"פ הפכה עם פתיחתה למרכז 
לחדשנות חינוכית בקנה מידה ארצי. היא 
משמשת את קהילת הערבה, תלמידים, מורים 
וסטודנטים מכל רחבי הארץ. תלמידי מגמות 
ביולוגיה מגיעים למו"פ ולוקחים חלק בפרויקט 
מדע חדשני בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי 
ובשיתוף סגן נשיא מכון ויצמן פרופסור זיו 
רייך. כמו כן חממת הערבה מובילה פרויקט 
חינוכי אזורי למורים ירדנים וישראלים. המהלך 
נעשה בשיתוף מכון ויצמן, מכון דוידסון ומו"פ 

מדבר וים המלח. 

בהמשך לפרויקט "אמץ שיטה" המשותף 
לחממת הערבה ולקק"ל, הוקמה חלקה 
ייחודית לגינון מדברי בשיתוף בוטנאים 
מובילים מהארץ, מרכז המשתלמים בערבה 

ותלמידים נבחרים. 
מתחילת שנת הלימודים תש"ף התקיימו 
השתלמויות רבות ב-make ערבה למורים, 
גננות, חוקרים, סטודנטים ותלמידים מכל 
רחבי הארץ. אנחנו מזמינים את קהילת 
הערבה להצטרף למגוון קורסים והשתלמויות 

שיתקיימו השנה.

הגיל הרך: פרויקט "גן בטבע" החל לפעול 
בגני משרד החינוך בערבה, לאחר הפיילוט 
המוצלח בגן צבר בעידן, הגן שמובילות עדי 
ניר לוי ודגנית גמליאל. בשיתוף שותפות ביחד 
ערבה-אוסטרליה של הסוכנות היהודית, 
נרכש ציוד שיסייע לצוותי הגנים להפעיל 
תוכניות מיטביות של גני טבע במטרה ליצור 
שגרת גן פעילה וייחודית, המתאימה לאורח 

החיים בערבה.
 "TIME-בתחילת ינואר התקיים שבוע "סב
שבמהלכו התארחו בנות ובני הגיל השלישי, 
סבים וסבתות, בקבלות שבת בגנים. הילדים 
וצוות הגן אירחו את המשתתפים הרבים 
שהגיעו לגנים ואנו מקווים לביקורים ושיתופי 

פעולה נוספים עם הגיל השלישי.

אלעזר פויכטונגר וצוות מנהלי החינוך

צילום: דיאנה יואל גן בטבע גן רימון עין יהב 

צילום: אורה אוביס קבלת שבת בגן סלעית בצופר 
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מרכז קהילה ערבה

שפע אירועים 
ומאות משתתפים 
בפעילויות חנוכה

שפע של פעילויות ואירועים ליוו את ימי חג 
החנוכה. פתחנו את פעילויות חנוכה בחנוכיאדה 
המסורתית – אירוע ספורט לכל המשפחה 
בארגון מחלקת הספורט. למעלה מ-500 
משתתפים מהערבה וקבוצות ספורט מבאר 
שבע, מתמר ומחבל אילות התחרו בענפי 

ספורט שונים.
בחופשת החנוכה השתתפו למעלה מ-100 
ילדי כיתות א-ד ב"חנוכה בשטח" בארגון 
מחלקת מדע והעשרה, ובהדרכת בית ספר 
שדה חצבה. הפעילות כללה טיול בנחל צופר, 
סדנת דבורים ויצירת קערות אור מדונג. בהמשך 
היום טיילו הילדים בנחל צין והכירו בעלי חיים 
 המתנהגים בצורה ייחודית בתנאי אור וחושך. 
חניכי ה-ו, ז-ח נהנו מיום טיול בהרי אילת. 
הם טיילו בקניון האדום, בנחל שני ובדיונה 
בחולות כסוי. חוגי סיירות יצאו אף הם לטיול 

חנוכה למשך שלושה ימים. 
אנחנו רואים חשיבות גדולה בחיבור מתמיד 
של ילדי הערבה לשטח ויציאה לטיולים גם 

באופן קבוע, ובוודאי בקייטנות בחגים. 

שלום ידייך - يسلمو ايديك: משתתפות פרויקט 
"שלום ידייך" אירחו בחנוכה משלחת של 15 
נשים ירדניות. המפגש הפעם נועד לתכנון 
חבילת תיירות משותפת, מסע חוצה ערבה. 
הירדניות התרשמו מהיוזמות התיירותיות 
ומהאירוח, הקשרים התחזקו ונוצרו תוכניות 
שיצאו לפועל כבר באביב הקרוב. נשים 
המעוניינות להצטרף לפרויקט וליוזמות 
שצומחות ממנו, מוזמנות ליצור קשר עם 
הגר ברעם וצוות הנשים שיוצרות ומובילות 

את התוכנית.  הגר 050-7604737

כנס לימוד ערבה: כנס לימוד ערבה ה-11 
התקיים החודש. לרגל הכניסה לעשור השני של 
הכנס, שמנו דגש על התחדשות, על התאמת 
התוכנית לקהל רב-גילי, ופנייה לקהל צעיר. 
הכנס התאפיין בשפע של הרצאות איכותיות, 

במגוון נושאים הקשורים לחברה הישראלית, 
לרב-תרבותיות, לזהות יהודית ולסוגיות מכל 
תחומי החיים ועם דגש על שוויון וייצוג מגדרי. 
גם השנה הוביל את הכנס צוות מתנדבות 
הפועלות בהתמדה ובמסירות לבניית תוכנית 
מעניינת ולגיוס מרצים מתנדבים מרחבי 
הארץ. תודה גדולה לגילה רז, מיכל אגר, שוש 
לוביש, דרורה נגב, ליאורה פוליקר, הוריה ניב 
ולמצטרפות החדשות: חיה קיסוס וצופית 
לזראה, על העשייה החשובה וההתגייסות 
המתמשכת. הכנס התקיים השנה בשותפות 
ובתמיכה של עמותת בין השיטין, החברה 
לפיתוח ושותפות ביחד ערבה-אוסטרליה 
של הסוכנות היהודית. תודה לצוות ההפקה 
– הדס עדין ומיכל מלצר, לצוות מרכז קהילה 
ערבה, לחניכי המכינות על עזרתם הרבה ועל 
הנחיית "חברותא", ולכל המרצים, השותפים 
והפעילים שיצרו אירוע ייחודי ואיכותי. ותודה 

ל-450 המשתתפים בכנס. 

אילת להב ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

קבוצת תלמידים מהישוב הבדואי ערערה בנגב, התארחה אצלנו במסגרת חוג הציור המקביל בהובלתה של סיליה יצחק – רכזת האומנות. הילדים משתי הקבוצות לומדים תכנית זהה, 
מתכתבים זה עם זה, ובונים סיפור קבוצתי מאוייר. לכל קבוצה יש שתי מורות: בערערה- מורה לאומנות ומורה לעברית, ואצלנו: סיליה – מלמדת ציור, וח'נאן ג'פאלי – מלמדת ערבית. 
צילום: באדיבות מרכז קהילה ערבה הביקור אפשר הכרות ועבודה משותפת. ביקור גומלין בערערה יתקיים בחודש מאי. עד אז הקשר יימשך בהתכתבות וביצירה. 

https://www.facebook.com/Bless-Your-Hands-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83-1458852104252613/?__tn__=kCH-R&eid=ARCEUDu9diIDPjrchVGQqIARZ8Ll_iM2dDwfxpOE70iPIYNuEHAPU2R7McRj33PdRejtF45M18flVuxx&hc_ref=ARQmMkOV0_NykH4fn5UKozlXUVkJo_eRVSu9GysBE9SRjnG9iP_EqDqD9e1xvLYr6g0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBH7Ohulpn088thS1bdsDKfYUuDMZptkaFZ2VENRQ7eZPGa79mhXQIoCgYrGESiXL9LeoIFYPXlGeFU63D2AZ4ASWmkecEG-M39Ip9c8EMAxAp-97mzHucBkkbsC6NGIW6TJota2dZsgr4qXRz2Ej8xKiXEKI_HaPgAD0B-YSpoofs59VussbOYLgRTzOkNWlcrHEv1WQIemRCjwPczT5CUlgKGuoQaVI_1iUN_6BszRCru9CQO-EscxmDKUv-vTCS4dJO_Ae9nbFK3poFzCyUK7vdIkPDiBbNgDM8db3RWxDOjyWQ3e3FVcMFQYfRm_A1ePkWDcP5-tw4ZJlAnVjO5Tw
https://www.facebook.com/Bless-Your-Hands-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83-1458852104252613/?__tn__=kCH-R&eid=ARCEUDu9diIDPjrchVGQqIARZ8Ll_iM2dDwfxpOE70iPIYNuEHAPU2R7McRj33PdRejtF45M18flVuxx&hc_ref=ARQmMkOV0_NykH4fn5UKozlXUVkJo_eRVSu9GysBE9SRjnG9iP_EqDqD9e1xvLYr6g0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBH7Ohulpn088thS1bdsDKfYUuDMZptkaFZ2VENRQ7eZPGa79mhXQIoCgYrGESiXL9LeoIFYPXlGeFU63D2AZ4ASWmkecEG-M39Ip9c8EMAxAp-97mzHucBkkbsC6NGIW6TJota2dZsgr4qXRz2Ej8xKiXEKI_HaPgAD0B-YSpoofs59VussbOYLgRTzOkNWlcrHEv1WQIemRCjwPczT5CUlgKGuoQaVI_1iUN_6BszRCru9CQO-EscxmDKUv-vTCS4dJO_Ae9nbFK3poFzCyUK7vdIkPDiBbNgDM8db3RWxDOjyWQ3e3FVcMFQYfRm_A1ePkWDcP5-tw4ZJlAnVjO5Tw
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גיל שלישי בריאות והתנדבות

גיל שלישי

 "TIME-שבוע "סב
הראשון

 ,"TIME-פתחנו את שנת 2020 בשבוע "סב
פרויקט בין-דורי חדש שכלל פעילויות רבות 
ומפגשים בין-דוריים. השבוע התחיל בסיור 
והדרכה בתערוכת האיורים מספרי ילדים 
– "קשר סבתא". התערוכה מוצגת במבואת 
ספריית מרכז הקהילה. בהמשך התקיים 
"יום פתוח" בבית הספר היסודי שיטים. היום 
הפתוח התמקד במפגש של הגיל השלישי עם 
ילדי בית הספר והצוות החינוכי ונערכו בו 
מגוון פעילויות משותפות: יצירה, משחקים, 
התעמלות, גינון, ריקודים, שיעורים לדוגמה 
בית הספר.  הנהלת  עם  ומפגש  בכיתות 

פעילות נוספת של "שעת סיפור" התקיימה 
 בכל הספריות ביישובים במקביל למפגשי

 "תה, סיפור ועוגיה" לילדי הגיל הרך. שחקנים 
מוכשרים ונלהבים מהגיל השלישי הציגו 
לילדים הצעירים ספרים העוסקים בסבים/
סבתות ונכדיהם. במסגרת שבוע הפעילות 
נערכה גם פתיחה חגיגית לתערוכת אומני 
ערבה שהוקדשה לנושא "בית סבתא". לאחר 
מכן נערכה הקרנה ומפגש עם היוצר יוחנן 
ולר לכבוד סרטו "אהבה בשלייקס" – קומדיה 
על עולמם של גימלאים חסרי מנוח בישראל. 
נערכו גם מפגשים וסדנאות בנושא קולנוע 
עם יוחנן ולר לגיל השלישי ולקבוצת מתנדבי 
הטלוויזיה הקהילתית. השבוע נחתם בקבלות 
שבת משותפות לגני הילדים ביישובים ולגיל 

השלישי. ניפגש בשנה הבאה...

ארון דיפיברילטור 

בריאות

דפיברילטורים 
ביישובים ובמועצה

הדפיברילטור הוא מכשיר המחזיר את קצב הלב 
לפעולה סדירה על-ידי מתן שוק חשמלי ללב 
באמצעות אלקטרודות אשר מצמידים לגוף 
המטופל בסמיכות ללב. מכשירי דפיברילטור 
נגישים לתפעול ולשימוש בעיתות חירום על 
ידי כל אדם. המכשירים הוצבו במזכירות/
בבריכה/בסופר של היישובים ובמועצה. 
מכשיר נוסף מותקן במרפאה ובאמבולנס 
היישובי. מכשירים נוספים מוצבים באולם 

רוזנטל ובאולם הספורט בספיר ובקרוב גם 
יוצבו במרכז ויידור, בבניין המועצה ובבתי 
הספר. במבצע של מד"א בחר הארגון להתקין 
מכשירים נוספים בעין-יהב ובחצבה. אלי 
שריקי – אחראי נקודת מד"א אזורית – קיים 
לציבור בעין יהב ובחצבה הדרכת שימוש 
24 שעות  במכשירים. המכשירים זמינים 
7 ימים בשבוע. אנו פועלים לכך  ביממה, 
שבהמשך נקבל מכשירים נוספים גם בשאר 

יישובי המועצה.

עירית שחר
מנהלת מחלקת גיל שלישי, בריאות והתנדבות

צילום: באדיבות מחלקת הגיל השלישי פעילות משותפת לגיל השלישי בבית הספר היסודי 

צילום: באדיבות מרכז קהילה ערבה פתיחת התערוכה "קשר סבתא" 
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ביטחון

הרחבת מענה מד"א 
בערבה

בחודש דצמבר נפגשנו, ראש המועצה אייל 
בלום ואני, עם מנכ"ל מד"א אלי בין. בפגישה 
התקבלו החלטות חשובות, ויש להן השפעה 
של ממש על המענה הרפואי של מד"א בערבה. 
תחנת ספיר החלה לפעול במשמרת כפולה 
של 16 שעות – מהשעה 08:00 ועד 24:00, 5 
ימים בשבוע )לא כולל חגים וסופי שבוע(. 
המשמעות בפועל היא שבכל אירוע רפואי 
כאשר תחייגו 101, יהיה מענה מיידי של נהג/

חובש של מד"א. השינוי מצמצם במידה ניכרת 
את זמן המענה בחירום על כל המשתמע מכך 
ויסייע ביכולת שלנו להגיב טוב יותר וביעילות 
רבה יותר למקרי חירום רפואיים בערבה. אנחנו 
ממשיכים לפעול להגדלת התקציב הניתן 
למענה הרפואי והקצאת שעות העבודה על 
מנת שבסופו של דבר תפעל בערבה משמרת 
של 24 שעות, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. 
תודה לשותפות ביחד ערבה אוסטרליה על 

התמיכה במהלך חשוב זה.

במהלך חודש פברואר יקבלו המתנדבים 
בכיתות הכוננות, ביחידת החילוץ ובלוט"ר, 
ציוד שהתקבל כתרומה עבור צוותי הכוננות 
האחראים להצלת חיים ולסיוע במקרה קיצון 
של פח"ע )פעילות חבלנית עוינת(. המתנדבים 
יקבלו וסטים חדשים, פנסים, "לדרמנים", 
ציוד רפואה מתקדם וציוד מיוחד ללוט"ר. 
זהו שדרוג של ממש עבור המתנדבים ואפשר 

לקוות שהציוד יעלה אבק על המדפים.

נדב אילון
קב"ט

מה עושים עם כביש 90...

לשמחתנו לא נרשמו אירועים חריגים 
90 בחודשים נובמבר ודצמבר  בכביש 

2019 ובינואר 2020.
נתיבי ישראל מבצעים לאחרונה ריבוד 
מחדש של קטעים רבים בכביש בערבה. 
זו עבודה מבורכת אשר משפרת את תנאי 
הכביש. אולם המענה החשוב והחיוני הוא 
סלילה של כביש דו-מסלולי עם הפרדה 

לכל אורכו של כביש הרבה. 

שירותים חברתיים

מידע מסייע לבני 
משפחה מטפלים

עלייה בתוחלת החיים מביאה איתה גם צורך 
בטיפול בבני משפחה הסובלים מירידה 
בתפקודים העצמאיים. בערבה הקושי כרוך 
גם במציאת כוח אדם שיסייע בטיפול. לעיתים 
קושי זה, מביא לחוסר ברירה וחוסר בחירה 
באופי הטיפול הניתן לבן המשפחה. כאשר 
קרוב המשפחה החווה ירידה בתפקוד מתגורר 
מחוץ לערבה, הדאגה והנסיעות המרובות 
לצורך ביקור וטיפול הן חלק מהאתגרים 
הניצבים בפני המשפחה. נושא זה עלה 
כמעט מכל המשתתפים בסקר שנערך על 
ידי המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף 
מחלקת הגיל השלישי. צורך נוסף שעלה 
מהסקר היה הנגשה של מידע רלוונטי שיסייע 

לבני משפחה מטפלים. 

כמענה לכך, הקמנו באתר המועצה דף המאגד 
בתוכו קישורים למידע וגופים רלוונטיים:

www.arava.co.il/15044
אנו מזמינים את בני המשפחה להשתמש בדף.
ניתן כמובן לפנות לעו”ס זיקנה, ציפי  אמבר 
052-5450595 להתייעצות ולשאלות בנושא.

קבוצות וסדנאות במרכז הטיפולי: בשיתוף 
פעולה עם מחלקת החינוך ותחום הגיל הרך, 
מתקיימות גם השנה סדנאות וההשתלמויות 
שנתיות לגננות משרד החינוך. מטפלות במרכז 
הטיפולי העבירו הרצאות וסדנאות בנושאים 
הקשורים בהיבטים נפשיים ומערכתיים 
בהתפתחות הילד. בנוסף, במסגרת השתלמות 
של  ״קרן אתנה״ לגננות משרד החינוך 
ולמורות החינוך המיוחד ביסודי ובתיכון, 
התקיימה סדנה על שימוש באייפד ככלי 
לתרגול ושיפור תפקוד גרפומוטורי וכתיבה. 
בהמשך השנה יתקיימו סדנאות בנושא 
התפתחות השפה. בקרוב ייפתחו במרכז 
הטיפולי קבוצות טיפול בדגש על מיומנויות 
חברתיות וקבוצות הכנה לכיתה א׳. הורים 
המעוניינים לקבל מענה לילדיהם בקבוצות 
הנפתחות ובטיפולים שהמרכז הטיפולי מציע, 
מוזמנים לפנות אלינו בטלפון  08-6592230 

בימים א׳-ה׳ בין השעות 16:00-8:00.
אנו מביאים לידיעתכם שטיפולים בהבעה 
ויצירה ניתנים כחלק מהשירותים במסגרת 
ביטוח מושלם של כללית בעלות בסבסוד 

משמעותי.
דורית לוביש

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 

ברכות לד"ר אודי הר-שמש 

 על בחירתו לעובד מצטיין 
 ב"שירותי בריאות כללית" 

של מחוז דרום לשנת 2019. 
מברכים אותך על הזכייה הראויה 

ומודים לך על עבודתך המקצועית והמסורה. 

קהילת הערבה
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החברה לפיתוח ובניין הערבה 

הייטק בערבה
זה זמן מה אנחנו מצויים בתהליך שמטרתו 
להביא להגדלת מגוון התעסוקות בערבה. 
בתקופה האחרונה אנו פועלים עם יזם הייטק 
להקמת שלוחה של חברת סייבר מהמובילות 
בישראל. החברה תפעיל שלוחה בערבה במתחם 

המשרדים ששופץ על ידי החברה לפיתוח 
כחלק מפיתוח והתחדשות אזור התעשייה. 
בקרוב יחל גיוס העובדים ויצאו פרסומים 
של הצעות עבודה. כחלק מתהליך ההקמה, 
החברה תבצע הכשרות מקצועיות קצרות 
עבור תושבים שיהיו מעוניינים להשתלב ואין 

להם השכלה או ניסיון מתאים.  

מיזם סולארי: כחלק ממהלך להתייעלות 
אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת אנו 
נערכים לפרסום מכרז  בחודש הקרוב לביצוע 
פרויקט סולארי על גגות מבני הציבור במועצה. 

נעמי בקר
מנכ"לית

פיתוח

פיתוח נחלות ומגרשי 
מגורים בפארן

65 נחלות  החודש יפורסם מכרז לפיתוח 
חקלאיות ומגרשי הרחבה קהילתית במושב 
38 נחלות  פארן. המכרז כולל פיתוח של 
חקלאיות. פיתוחן ישלים את הפרוגרמה 
החקלאית של מושב פארן ל-150 נחלות.  
בנוסף אליהן יפותחו 27 מגרשים להרחבה 

קהילתית. 
מור זילברשטיין

מנהל פיתוח

צמיחה דמוגרפית

שיתוף פעולה עם 
תנועת ההתיישבות 

"בארצנו"
במטרה לעודד חשיפה וקליטה של זוגות 
צעירים בערבה אנו פועלים בשיתוף פעולה 
עם תנועת "בארצנו" – תנועת ההתיישבות 

של בוגרי המכינות. 
שיתוף הפעולה מתבצע בשתי זירות: האחת 
היא קמפיין קליטה ברשתות החברתיות 
והשנייה מפגש שהתקיים בערבה בתחילת 
פברואר שבמהלכו התארחו בערבה זוגות 
צעירים המתעניינים בקליטה. המשתתפים 
לקחו חלק ב"חגיגת הטיולים" שמרכז קהילה 

ערבה הוציא לפועל זו השנה השלישית. 

יונתן נריסנה
רכז צמיחה דמוגרפית

מרכז המשתלמים

ארגז כלים חדשני - 
ערכת "חממה ניידת"

בשיתוף פעולה עם חברת "קידר לחקלאות 
ירוקה" והמחלקה לפיתוח עסקי בחברה 
לפיתוח, אנו מקימים בחצר הקמפוס החדש 
בספיר "חממה ניידת". זוהי למעשה ערכה ניידת 
שניתן להקים בכל אתר. מטרות הקמת החממה 
בקמפוס שלנו הן לתת השראה לסטודנטים 
ולאפשר להם להיחשף לטכנולוגיות שונות 
עם אפשרות לרכוש ערכות כאלו לקראת 

חזרתם לארצות המוצא.

גם השנה מקיים מרכז המשתלמים תחרות 
צילומים בנושא "יום בחיי סטודנט בערבה". 
התחרות מוקדשת לזכרו של גלעד לבני ז"ל 
שהיה ממקימי מרכז המשתלמים. הצילומים 
2020. אתם  יוצגו במסגרת היום הפתוח 
מוזמנים להתרשם מהתערוכה שתוצג בביתן 

המשתלמים ביום הפתוח.

חני ארנון
מנהלת מרכז משתלמים

צילום: ארז הוכמן בחגיגת הטיולים 
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החברה לפיתוח ובניין הערבה 

תיירות

פיתוח מסלולי טיול 
חדשים

משנת 2008 לא סומנו בערבה מסלולי טיול 
קצרים וחד-יומיים, המצב הקיים יוצר קושי 
לחצות את הערבה במסלולים מאושרים ומביא 

לעומס במסלולים הקיימים. מצב זה חידד את 
הצורך בפיתוח מערכת של מסלולים לטיילות 
מדברית שתאפשר נגישות נוחה למבקשים 

לטייל וליהנות מהמרחבים בערבה.
ועדת התיירות האזורית, המהווה ועדת היגוי 
לקידום ופיתוח התיירות הקימה בשנת 2018 
צוות שיקדם את הנושא בהובלתו של אורן 

פריטל פקח רט"ג. לאחר כשנה של עבודת 
איסוף, תכנון, חשיבה ועריכה, בעזרתם של 
אנשי השטח בערבה ובית ספר שדה חצבה, 
הוגשה לאישור רשות הטבע והגנים תוכנית 

מסלולים מומלצת.
התוכנית כוללת כ-100 ק"מ של מסלולים 

בשני אפיונים עיקריים:
שביל חוצה ערבה המחבר את היישובים ונקודות 
עניין מרכזיות בדומה לשבילים פעילים בארץ 
ובעולם המהווים פלטפורמה לפעילות תיירות 

וטיילות חינוכית וקהילתית.
מסלולי טיול יומיים סביב כל יישוב שמטרתם 
לאפשר לתושבים ולאורחי הערבה לטייל 

במסלולים קלים ונגישים.

בימים אלו אנו מקדמים את התוכנית במספר 
ערוצים: 

התוכנית מוגשת למשרד התיירות על מנת 	 
שיהיה שותף לתהליך ויסייע לקידומה.

רשות הטבע והגנים מקדמת את התוכנית 	 
בזיקה אקולוגית ובטיחותית. 

עם 	  הממשקים  את  מקדמת  המועצה 
היישובים, פיתוח מערך מתן שירותי הדרך 
ועסקים תומכים, הסדרת נגישות לכביש 90 

וכמובן מיתוג ושיווק. 

מרב עמית 
מנהלת תיירות ערבה 

אינטרנט 

הזמנת כרטיס 
"תושב ערבה" 

אונליין
שירות חדש מאפשר להזמין כרטיס "תושב 
ערבה" )כרטיס הנחות באילת( באתר האינטרנט 
של המועצה. ניתן לקבל את השירות באתר 

המועצה ובאפליקציית המועצה.

באתר: 
שירותי המועצה < כרטיס תושב ערבה מקוון

באפליקציה: 
עוד בערבה < כרטיס תושב ערבה

תהליך ההזמנה:
צירוף צילום ספח תעודת הזהות )לכרטיס 

חדש גם תמונת פספורט(.
תשלום של 20 ש"ח במערכת המאובטחת 

באתר.
בחירת דרך קבלת הכרטיס – משלוח דואר 

או איסוף עצמי במשרדי המועצה.

גילה טל
מחלקת אינטרנט

צילום: איה שונר מסלול מערבית לצופר 

ריף הדולפינים - הנחה לתושבי הערבה
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הוועדה חקלאית

סיכום עונת התמרים
ב-20 בינואר נערך במרכז ויידור כנס סיכום גדיד 
התמרים לשנת 2019. בכנס הוצגו התפלגויות 
המיון מבתי האריזה בערבה, מחקרים שנעשים 
על ידי חוקרי המו"פ בנושאי הגנת הצומח, 
קרקע ומים וניתנה סקירה על מגמות שוק ענף 
התמרים העולמי. תודה לדפנה הררי מנהלת 
תחום המטעים במו"פ ערבה ולשולחן התמר 
הכולל את תמרני האגודות השיתופיות בערבה 
ואת חוקרי המו"פ, המקדמים ומובילים את 
מפגשי המגדלים והחקלאים במהלך העונה 
ועומדים מאחורי היוזמה להפקת כנס סיכום 
העונה. המידע בכנס השלים וסיכם את ימי 
העיון שנערכו במהלך השנה ונתן תמונת מצב 
ברורה, המלצות ופרוטוקולים לטיפול במטעים. 
בדצמבר 2019 פורסמו על ידי רשות האוכלוסין 
וההגירה הקצאות העובדים הזרים בחקלאות. 
במפקד הנוכחי ולאור המיפוי הגיאוגרפי 
שבוצע, הייתה עליה חדה בביקוש לעובדים 
הזרים בחקלאות לעומת המפקד הקודם 
שנערך בשנת 2015. בערבה התיכונה קוצצה 
משמעותית הקצאת העובדים ונלחמנו על 
מנת להעלות אותה עבור כל משק שפנה 

אלינו או למתכנן האזורי. 
חלק ניכר מהפעילות שלי מושקע במהלכים 
שיביאו לשינוי בתחום העובדים הזרים. יחד 
עם ועדות חקלאיות נוספות מרחבי הארץ 
אני שותף בפורומים העוסקים בנושא. כולנו 
ממתינים לכינונה של ממשלה פעילה על מנת 
שאפשר יהיה להביא לשינוי הנדרש. אנחנו 
חייבים להביא לתיקוני חקיקה - לביטול 
האגרות, החרגת העובדים הזרים בחקלאות 
משכר מינימום, פתיחת מדינות נוספות להבאת 

עובדים וביטול המכסה הקיימת.

"היום הפתוח" במו"פ ערבה – יום חג לחקלאי 
הערבה בפרט ולחקלאי ישראל בכלל, יתקיים 
בקרוב מאוד. היום הפתוח הוא הזדמנות עבורנו 
לארח נציגים ממשרדי הממשלה ומהארגונים 
החקלאיים המצויים איתנו בקשר יום יומי, 
לחשוף את החקלאות בערבה ולקדם בעזרתם 
את הנושאים העומדים על סדר היום של 

החקלאים והאזור.
נתראה ביום הפתוח,

אורן קורין
יו"ר הוועדה החקלאית

ועדה מקומית - מחלקת הנדסה

מאגר מידע תכנוני 
זמין ברשת

המקומית הוועדה  של  האינטרנט   אתר 
arava.bartech-net.co.il כולל מגוון כלים 
שמטרתם העיקרית היא להנגיש את המידע 
התכנוני ואת מאגר המידע של הוועדה לציבור 
הרחב. כלים אלו מאפשרים לכל תושב לקבל 

מידע במגוון תחומים:
GIS תכנוני: מאפשר צפייה במפה הטופוגרפית 
של הערבה התיכונה, בתב"ע )תוכניות בניין 
עיר( בכל מגרש, להוציא מידע רלוונטי לצורכי 
תכנון, להפיק מפות, למדוד שטחים ומרחקים.
ארכיב: מאפשר צפייה בתיקי בניין )היתרים, 
טופס 4 וכדומה(. נדרש להזין פרטי מגרש/תיק 
בניין אם ידוע )אם לא ידוע תיק הבניין ניתן 
לפנות אל הוועדה ואנחנו נמסור לכם אותו(. 

איך ניתן לקבל מידע תכנוני:
המקומית. 1 הוועדה  לאתר  להיכנס   יש 

.arava.bartech-net.co.il
בדף הבית יש לגלול מטה ולהיכנס ל: . 2

."GIS מערכת"
אחרי שבחרת אם להיכנס לאתר מונגש . 3

יש להתמקד על מגרש  רגיל  או אתר 
שעבורו רוצים להפיק דף מידע תכנוני 
)שימו לב שניתן להגדיל ולהתמקד ביישוב 

ובמגרש הרצוי(.

החלקה . 4 על  קליק"  "דאבל  ללחוץ  יש 
הרלוונטית.

בצד ימין יפתח חלון עם רשימה של כל . 5
המגרשים בחלקה.

יש לבחור במגרש הרצוי.. 6
יש ללחוץ על כפתור "תיק מידע".. 7

איך ניתן לצפות בהיתרים סרוקים בארכיב:
המקומית. 1 הוועדה  לאתר  להיכנס   יש 

.arava.bartech-net.co.il
בדף הבית יש לגלול מטה ולהיכנס ל: "ארכיב . 2

תיקי בניין".
בדף שנפתח ניתן לאתר את המגרש הרלוונטי . 3

במספר אפשרויות: מספר תיק/מקרעין/
כתובת. 

במידה שהנתונים לא ידועים לכם, ניתן לפנות . 4
למשרדי הוועדה טלפונית או במייל ונסייע.
באתר ישנם חומרים נוספים שיכולים לעזור 
בתהליך של תכנון או בנייה. אתם מוזמנים 
ולעיין בחומרים. הנגשת  להיכנס לאתר 
הארכיב ופתיחתו לעיון לציבור התאפשרו 
הודות לפרויקט סריקת ארכיון הוועדה אשר 
עדיין מתבצעת. לאור זאת ייתכן שבתוצאות 
החיפוש יחסרו חומרים. אם נתקלתם בחוסר 
ספציפי של חומר מבוקש, אתם מוזמנים 
 לפנות אלינו בטלפון 08-6592216 או באימייל

.vba@arava.co.il
כרמל הר-גמליאל
מהנדסת המועצה

רביעי | 12.2.20
מו"פ ערבה, צומת חצבה
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כני�ת קהל  בשעה 20:00  |  מחיר כרטיס רגיל - 150 ₪
במכירה מוקדמת (עד ה-05.02.20) 120 ש"ח. כרטיסים ניתן לרכוש

w ובטלפון 052-3666646  w w . a r a v a o p e n d a y . c o . i l באתר התערוכה 

2 הופעות בערב אחד

צילום מסך מאתר הועדה המקומית 

https://arava.bartech-net.co.il/
https://arava.bartech-net.co.il/
https://arava.bartech-net.co.il/
mailto:vba@arava.co.il
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מו"פ

הרחבת שיתופי 
פעולה עם החקלאים

אנו נמצאים בשיא העונה החקלאית והפעילות 
במו"פ נמצאת בעיצומה ומרביתה מתקיימת 
בתחנת יאיר. בתחנת זוהר שבשטחי מושב 
עין תמר מתקיימים פעילות וניסויים נוספים 
באוריינטציה לגידולים בכיכר סדום, ובחלקת 
המטעים במושב פארן מתמקדים הניסויים 
בתחום המטעים בהתאמה לאקלים של 
פארן וצופר. על מנת לשפר את הפעילות 
המחקרית אנו בתהליך הקמתן של ועדות 
מקצועיות הכוללות חוקרים, מדריכים 
ומגדלים בכל התחומים )כרם, מנגו, תמרים, 
פרחים, תבלינים, וענפי הירקות השונים(. 
שיתוף הפעולה עם המגדלים חשוב לנו 
מאוד ליצור מעורבות בפעילות השוטפת 
לגבי תחומי המחקר  ובקבלת החלטות 
וביצוע הניסויים. חלק מהוועדות התכנסו, 

ועדת הירקות תתכנס בקרוב. 

במהלך החודשים האחרונים התקיימו מספר 
פעילויות במו"פ וביישובים:

יחד עם אורן קורין יו"ר הוועדה החקלאית 	 
נפגשנו עם מגדלים בכל היישובים. בשיחות 
עלו נושאים שונים בתחומי המחקר ובנושאי 
ערבה נקייה. בחודשים הקרובים נערוך 
סבב מפגשים נוסף בהשתתפות החוקרים 
והמדריכים על מנת להעביר מידע ולקיים 

דיון מקצועי עם החקלאים.
באוקטובר התקיימה בתחנת זוהר תצוגת זני 	 

אבטיח סתווי בהשתתפות חקלאים רבים.
בנובמבר התקיים מפגש כורמים לציון 	 

פתיחת העונה ונערך מפגש עם אורן קורין 
ואיתי לליבון המצב בענף הכרם.

בסוף נובמבר התקיים סיור בנושא פלפל 	 
בשטחי חקלאים ובתחנת יאיר. בסיור 
השתתפו חוקרים, מדריכי שה"מ וחקלאים 
ניסויים  והוצגו מספר  היישובים  מכל 
שמטרתם לתת מענה לשאלות בנושאי 
השקיה, דישון והגנת הצומח. סיור נוסף 

יתקיים בחצי השני של העונה.
נציגי הוועדה המקצועית של ענף התמרים 	 

התכנסו בתחילת דצמבר והכינו לוח פעילות 
עונתי על פי שלבי הגידול. לאחרונה נערך 

סיכום עונת גדיד 2019 במרכז ויידור. 
במהלך נובמבר התכנסו מגדלי הפרחים 	 

ונערך דיון על המצב בענף. אנו רואים בגידול 
הפרחים אלטרנטיבה ראויה לגידול ירקות. 
בקרוב יתקיים יום עיון ובו יוצגו זני פרחים 
חדשים, תחשיבים כלכליים ומידע מקצועי 
על מנת לחשוף את הענף למגדלים נוספים.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת.
להתראות ביום הפתוח שיתקיים השנה בימים 

13-12 בפברואר.

אילון גדיאל,
מנהל המו"פ

שעת סיפור באווירה חורפית

בחודש הקרוב נציין את "פברואר יוצא מן הכלל", יוזמה ארצית של החברה למתנס"ים במסגרתו יתקיימו ברחבי הארץ פעילויות שנועדו לעודד שילוב, נגישות, 
היכרות ושותפות של ילדים, בוגרים ומבוגרים עם מוגבלות בקהילותיהם. למה פברואר? כי חודש פברואר הוא אכן יוצא מן הכלל - הוא החודש היחידי בשנה 

שיש בו מספר ימים שונה משאר החודשים. המיזם נועד להפוך למסורת, ויהווה סמל לסובלנות וקבלת האחר. 
במסגרת "פברואר יוצא מן הכלל" בערבה יתקיימו פעילויות בארגון משותף של המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת חינוך ומרכז קהילה ערבה. 

מוזמנים להשתתף!

יוצא מן הכלל

תושווים ללא גבולות

השתלמויות לצוותים

3/2
תה סיפור ועוגייה 
שניים עשר טוק טוק

18/2
סינמטק ערבה

הקרנת הסרט ״שרוכים״

3/2
הרצאה לתלמידי התיכון

"הטיפוס מעבר לכל דמיון"

5/2
סרט לתלמידי התיכון 

"היה היה ילד" 



15 ערבות | שבט תש״ף, פברואר 2020

בין השיטין

הסתיים תהליך 
הגיוס לשנת תשפ"א 

במכינות ערבה
בימים אלה נסגרות רשימות החניכים לשנה 
הבאה המוגשות לאישור משרד הביטחון. 
בכל אחת מהמכינות שלנו בערבה )חצבה, 
פארן ועין יהב( צפויים ללמוד בשנת תשפ"א 
42-40 חניכים. בבניית הקבוצות הקפדנו, 
יותר מתמיד, על הטרוגניות וייצוגיות של 
החניכים והחניכות כמאפיינים המגוונים של 
החברה הישראלית )שונות גיאוגרפית, דתית, 
סוציואקונומית ועוד(. לכל אחת מהמכינות 
שלנו פנו כ-2,000 שמיניסטים על מנת להתחיל 
את תהליך הקבלה. אנחנו שמחים וגאים על 

הביקוש הגבוה למכינות שלנו. 

פרויקט תקווה ישראלית: אחד המאפיינים 
של שנת המכינה הוא היציאה לסדרות תוכן 
ממוקדות מחוץ למכינה )סדרת חרדים, ניווטים, 
יהודה ושומרון ועוד(. צוות המכינה והחניכים 
בפארן, בהובלת עדיה קדמי-סממה )ראש 
המכינה(, בנו השנה סדרה ייחודית המבוססת 

על "נאום השבטים" של הנשיא ריבלין בשנת 
2015. במסגרת הסדרה פגשו החניכים את "4 
השבטים" הישראליים – "השבט הדתי-לאומי", 
"השבט החילוני", "השבט החרדי" ו"השבט 
הערבי". המפגשים עוררו שאלות רבות על 
המפריד והמשותף ועל היכולת לבנות כאן 

"טוב משותף".

מכרז התיישבות: בחודשים האחרונים העמותה 
נמצאת בקשר עם קק"ל, תנועת "בארצנו" 
של מועצת המכינות והמועצה האזורית על 
מנת לקדם קליטה של משפחות צעירות 
בערבה. לעמותה יש היום, אחרי 11 שנות 
פעילות, כ-1,300 בוגרים מכלל התוכניות 
שלנו. הם, חבריהם ומשפחותיהם מהווים 
עתודה התיישבותית פוטנציאלית מצוינת 
וממוקדת להרחבות היישובים ולפרויקטים 
נוספים. לשמחתנו העמותה זכתה במכרז 
שפרסמה קק"ל לקידום התיישבות ובחודשים 

הקרובים נעמיק ונקדם את הנושא.

מדרשת הערבה: המחזור הראשון של חניכי 
המדרשה בעין יהב )"שנה ב'"( מסיים בימים אלו 
את התוכנית ומשתתפיו מתגייסים לצה"ל. אנחנו 

מסכמים את המחזור הראשון כהצלחה גדולה 
בהיבט החקלאי, הלימודי ובשאר התחומים. ננצל 
את החודשים הקרובים לתהליכי למידה ודיוק 
לקראת פתיחת המחזור הבא באוגוסט 2020.   

עבודה עברית: סוף השבוע השנתי של כלל 
משתתפי התוכנית בערבה מתקיים בימים 
70 ממשתפי התוכנית יתקבצו יחד  אלה. 
בחאן של איציק מעוז. בחודשים האחרונים, 
בהובלתו של אורי בראל מנהל התוכנית 
ובשיתוף מכוורת פורת נערכים ערבי במת 
מוזיקה פתוחה של משתתפי תוכנית עבודה 

עברית וצעירים רבים מכל הערבה. 

חוות בין השיטין: החווה בשיאה של העונה 
החקלאית והתיירותית ומארחת, על בסיס 
יומיומי קבוצות של תלמידים, מכיניסטים, 
חיילים, משלחות מחו"ל, קבוצות "תגלית" 
ועוד. בכל יום שישי נערך בחווה שוק איכרים 
למכירת ירקות טריים ומגוונים, מתוצרת החווה. 
אתם מוזמנים בחום לביקור ולקניות בחווה.

אבישי ברמן
מנכ"ל

צילום: באדיבות מכוורת פורת משתתפי עבודה עברית בבמה פתוחה במכוורת פורת 
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רשות הניקוז 

שיפור הספקת המים 
בערבה

בשנת 2013 אישרה הוועדה לשיפוט תוכניות 
במשק המים את "תוכנית האב לערבה התיכונה". 
לנוכח מצוקת המים והתרחבות החקלאות 
בערבה התיכונה, ובהתייחס לעובדה שליישום 
תוכנית האב יידרש זמן רב, הוחלט יחד עם 
רשות המים להכין תוכנית אשר תיתן מענה 
לביקושי המים בשלב המיידי, עד לשנת 2020 
כולל. תוכנית "הספקת מים לערבה התיכונה 
ונאות הכיכר – שלב מיידי" אושרה בשנת 2014. 

התוכנית כוללת 2 מאגרי איגום, הנחת 180 
ק"מ קווים, קדיחה וציוד 21 קידוחים והקמת 

מתקני טיפול ותחנות שאיבה.
במסגרת התוכנית המיידית מטופל "קומפלקס 
עין יהב 3,13,113,213א". העבודה עליו החלה 
ביוני 2018 במטרה להגדיל משמעותית את 
הצע המים לחקלאות למושבים צופר ועין יהב 
ולהביא לתוספת של כ-450 מק"ש לתפוקה 
הקיימת )כ-1,000 מק"ש( שנסמכת על קידוחים 
מקומיים הפזורים באזור ותפוקתם במגמת 
ירידה. הפרויקט נמצא כ-1.8 ק"מ מצפון מערב 
לספיר ליד עין רחל בשמורת טבע "מצוק 
3 קידוחים בעומקים  הצינים" והוא כולל 

משתנים, בשכבות גיאולוגיות שונות ואיכות 
מים שונה, מתקן טיפול ומערך סינון להתאמת 
מי הקידוחים לאיכות המים הנדרשת לאספקה 
לחקלאות ותחנה לסניקת המים אל מקום 
האיגום )"בריכת קצרה"(, הנמצא כ- 10 ק"מ 
דרומית לאתר. לאחר סיום הקמת הקומפלקס 
והפעלתו המתקן הקיים הישן יפורק ויחוסל. 
את הפרויקט מבצעת חברת "מקורות" בהיקף 
כולל של 26 מיליון ש"ח והוא צפוי להסתיים 

ביולי 2020.

גיל סלוין,
מנכ"ל

צילום: רשות הטבע והגנים מילוי מאגר עופרים ליד מושב עידן. המאגר יחל לפעול באופן חלקי באוגוסט 2020  
 

צילום: לינקולן אברהם מאגר צופר לקראת סיום עבודות העפר ותחילת עבודות הציפוי. המאגר יחל לפעול בשנת 2021. 
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לפרטים  052-8390988
 maayank@arava.co.il

 www.aravaopenday.co.il

יום פתוח ערבה

הכניסה חופשית ואינה מותנית בהרשמה מראש | ייתכנו שינויים בלוח הזמנים

התכנסות וברכות  09:30-10:00
אילון גדיאל, מנהל מו“פ ערבה תיכונה וצפונית תמר    

ד“ר אייל בלום, ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה   
ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר  

Cann Arava 9 דקות על קנאביס ישראל 2020 - ד״ר איל פוליקר, יו"ר דירקטוריון  10:00-10:10

Post-Harvest GMP למה? מה? ואיך? ד"ר סיגלית אריאלי-פורטנוי, מייסדת חברת GSAP המספקת     10:10-10:30
שירותי רגולציה, קליניקה, איכות וולדציה לתעשיית הפארמה ובתי חולים.  

היערכות ליצוא קנאביס רפואי - היבטים רגולטוריים ולוגיסטיים בשרשרת האספקה   10:30-10:50
ארז שוורץ, מנהל תחום life science  בחברת ICL, חברת שילוח בינלאומית בהתמחות במשלוחים מבוקרי טמפרטורה  

ממדיקליזציה ליצוא - המיקום של ישראל במגמות העולם  10:50-11:25
איתי מלכיאור, ראש הצוות הבין-משרדי לקידום יצוא הקנאביס הרפואי  

מחקר בקנאביס רפואי לקראת פיתוח תרופות חדשות המבוססות על הצמח  11:25-11:45
פרופ׳ חיננית קולטאי, המחלקה לצמחי נוי וביוטכנולוגיה, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני  

הפסקת קפה  11:45-12:15

פייק ניוז או חדשות אמת - למי לעזאזל אפשר להאמין? אשרת קוטלר, אשת תקשורת. כיצד שינתה   12:15-13:00
הניו מדיה את הדרך בה אנו צורכים מידע? מה תפקידה של העיתונות הממוסדת ועד כמה היא אחראית למצבה     

העגום? כיצד הדה־לגיטמציה לעיתונות הממסדית משרתת את השלטון ולא את האזרח? וכיצד עלינו להתנהל   
בעולם שבו המידע נתון למניפולציות ולשליטה של פוליטיקאים ובעלי הון?  

טקס הענקת מלגות לשנת 2020  - מטעם ״הקרן על שם יאיר גוראון ז״ל״  13:00-13:30

יום רביעי | 12.2.20 | תחנת יאיר-מרכז ויידור

כנס בנושא גידול ויצוא קנאביס מישראל

המועצה האזורית הערבה התיכונה

שיח חדש בערבה
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לפני כחודש פניתי לאילון גדיאל מנהל המו"פ. ביקשתי ממנו שיכוון 
אותי אל אחד החוקרים העובדים במו"פ כדי שאוכל לראיין אותו 
לעיתון לקראת היום הפתוח. אילון לא היסס ומייד הציע שאדבר עם 
שבתאי כהן. הוא גם הפתיע אותי כשסיפר לי באותה שיחה ששבתאי 
היה חבר מושב פארן בעבר. קשה לפספס את שבתאי. על אף כיסא 

הגלגלים שאיתו הוא מתנייד הוא נראה לי גבה קומה.

בתאי הוא מדריך ותיק במו"פ ערבה, הוא ש
נחשב לאוטוריטה של ממש בהדרכה של 
חקלאים ושמו יוצא למרחוק. רבים מחקלאי 
הערבה קיבלו את ההדרכה המקצועית שלו 
לאורך השנים וקידמו את היכולות החקלאיות 
ואת איכות הגידולים שלהם באופן ניכר. הוא 
מעיד על עצמו שהוא לא מדריך קל וחייבים 
ללכת איתו בקו שהוא מתווה. זה לא עובד 
אם לא פועלים בהתמדה ואם מעגלים פינות. 
הוא מאמין שקבלת הדרכה חקלאית מצריכה 
מחויבות ומסירות, אין קיצורי דרך. האמת 

היא שזה נכון תמיד. 
נפגשתי עם שבתאי במו"פ. הוא היה בעיצומו 
של דיון עם רבקה אופנבך, אך כשהגעתי הוא 
מייד לקח אותי אל חלקות הניסוי. בדרכנו 
הוא מתאר לי את שלושת הניסויים שהוא 
רוצה שאראה – חלקת מור הגלעד, חלקת 
הפטל וכמובן גם פלפל. איך אפשר בלי פלפל.

אנחנו מגיעים אל החלקה הראשונה – חלקת 

מור הגלעד. אם להיות כנה אז מדובר בשיח 
לא מרשים במיוחד. קצת מזכיר שיח הדס. 
שבתאי מפליג בשבחיו של הצמח. הוא מספר 
לי שזה חמש שנים מתקיים במו"פ מחקר על 
הצמח שסגולותיו רבות. השתילים למחקר 
הגיעו למו"פ מקיבוץ עין גדי. בעבר הרחוק, 
בתקופת המקרא, הופקו מן הצמח שמנים 
ובשמים יוקרתיים, היום המחקר מתמקד 

ביכולת להפיק מהצמח חומרים אנטיספטיים 
ואנטי בקטריאליים, תמציות לתעשיית הבשמים 

וחומרים שביכולתם לספק הגנה מפני קרינת 
או בהגדרה המקצועית שניתנה  השמש 
לפרויקט: פיתוח אגרוטכניקה לגידול מור 
הגלעד להפקת חומרי בריאות וקוסמטיקה. 
שבתאי מאמין שזו בעצם החקלאות החדשה 
– נישות של גידולים חקלאיים שיכולו לתת 
חומר גלם עבור פיתוחים בתחומי הביו-מד 
ובשלל תחומים נוספים שאינם בהכרח גידול 
מזון. החקלאות החדשה מאפשרת גידול של 
חומר גלם לתעשייה במגוון רחב של תחומים 
ופיתוחים. יש בזה עתיד וזה שונה מאוד ממה 
שאנחנו רגילים לתפוס כחקלאות. הסברים 
מרתקים קיבלתי משבתאי על שיטות המחקר 
ועל תכונותיו של מור הגלעד וכך שוב אני 
לומדת שאין לשפוט לפי מראה. לא אחת, 
הדברים החשובים והמשפיעים סמויים מן העין.

מחלקת מור הגלעד אנו ממשיכים את הביקור 
בחלקות הניסוי ונכנסים אל בית הגידול שבו 
מתנהל מחקר על פלפל. על אף שגידול הפלפל 
איבד את ההגמוניה שלו בערבה בעשר השנים 
האחרונות הוא עדיין גידול חשוב )בפארן הוא 
עדיין הגידול השולט, אולם ככל שמצפינים 
הוא פחות ופחות נוכח בשדות הערבה בחורף 
2020(. עדיין יש מה לשפר ויש אפשרויות 
להגיע לאיכות גידול ופרי טובים יותר. שבתאי 
מדגים לי את השיטות ואת הכלים המשמשים 
במחקר ואת התובנות שאליהן הגיעו עד כה. 
אנחנו עוברים משם אל חממת הפטל. טוב, 
זה היה מאוד אכזרי עבורי. נראה מושלם. אין 
כמו פטל, אבל לראותו בלבד? זה לא הוגן. 
הפטל הוא גידול מפתיע כי מסתבר שטוב 
לו כאן. מקובל לחשוב שהוא גידול צפוני 
שאוהב קור אז מסתבר שהוא מסתדר מעולה 

גם באקלים שלנו. באמת מפתיע.
חזרנו למשרד ולמתחם המעבדות כדי לדבר 
גם על דברים פחות מקצועיים. אני מתעניינת 
יותר בסיפורים של אנשים ופחות במחקרים. 

כזאת אני. 
אנחנו מתיישבים בחדר הישיבות ובו תלויה 
תמונתו של בועז הורויץ ז"ל. שנינו מתבוננים 

אנחנו מגיעים אל החלקה 
הראשונה – חלקת מור 
 הגלעד. אם להיות כנה 

אז מדובר בשיח לא מרשים 
 במיוחד. קצת מזכיר 

שיח הדס

צילום: באדיבות שבתאי כהן שבתאי בחלקת המים הגיאומטריים במושב פארן בתחילת שנות השמונים 
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בתמונה ונזכרים בבועז בגעגוע. בועז נוכח 
שם וחסר מאוד.

"בוא נדבר על הפיל שבחדר", אני אומרת 
לשבתאי. למי שלא מכיר, שבתאי מתנייד בכיסא 

גלגלים. "מה הסיפור עם כיסא הגלגלים?"
"בואי נדבר על הכיסא", הוא עונה לי.

"בשנת 1986 בגיל 31 נסעתי לוונצואלה לנהל 
פרויקט חקלאי. באחד הימים נסעתי בשעת 
בוקר מוקדמת לראות פרויקט חקלאי במרחק 
מה משם. על הכביש היה כתם שמן. הנהג 
חשב שמדובר ברטיבות, הוא נסע על הכתם. 
האוטו החליק והתהפך ואני נפצעתי. נשברו לי 
שתי חוליות המותן. עברתי ניתוח בוונצואלה 
ואחרי זמן מה הועברתי לשיקום בארץ, בתל 

השומר. מאז אני על כיסא גלגלים".
התאונה התרחשה 5 שנים אחרי ששבתאי 
התקבל לחברות במושב פארן. בפארן ניהל, 
בין היתר, ניסויים במים גאותרמיים. בעקבות 
הפציעה הקשה נאלץ לוותר על חברותו במושב 

וכך חייו התהפכו מן הקצה אל הקצה. בתקופת 
השיקום אחת הפיזיותרפיסטיות שטיפלה 
בו חיברה בינו לבין בעלה שחי בכפר מלל. 
החיבור הוליד שותפות ויחד פתחו משתלה 

לצמחי בית.

"איך מכל המהלך הזה אתה מגיע בסופו של 
דבר להיות מדריך במו"פ?"

"בשנת 1988 פנה אלי יעקב יוגב ז"ל ממו"פ 
רמת נגב. באותם ימים הייתה לקיבוץ רתמים 

חממת זכוכית והם רצו לעשות בה שימוש 
במים גיאותרמיים. יעקב יוגב הכיר אותי 
ואת הידע שיש לי בתחום וביקש שאלווה 
אותם ואייעץ להם. זו לא הייתה החלטה 
קלה. הייתי אז שנתיים אחרי הפציעה, גרנו 
בכפר סבא עם שני ילדים קטנים מאוד. לא 
ידעתי אם אוכל לעמוד בנסיעות הכרוכות 
בכך. החלטתי שכן והתחלתי להדריך ולייעץ 
ברמת נגב. אחר כך הגיעה גם בקשה ממו"פ 
דרום שאלווה ואדריך גם אצלם, ובשנת 1999 
פנה אליי עזרא רבינס, שהיה אז מנהל המו"פ 
בערבה, וביקש שאצטרף לצוות המדריכים 

בערבה. הצטרפתי.
באותה תקופה הייתה במו"פ פעילות רבה 
בתחום של שליטה באקלים בבתי גידול )צינון, 
חימום, מסכים טרמיים, הצללות(. זו הייתה 
עבודת מחקר מאוד גדולה ומשמעותית ששמה 
בסיס לחקלאות מתוחכמת בערבה. התוצאות 
שלה היו מדהימות. הן הביאו לתוצרת של 22 
טון לדונם פלפל. אלו מספרים שנשמעים 

דמיוניים אבל אלו היו התוצאות.
המשכתי לעבוד גם ברמת נגב )אני עובד שם 
עד היום(. שם התמקדתי בענף העגבניות. 
הייתי 'המיילדת החקלאית של האזור', ובמו"פ 
דרום פיתחתי את שיטת הגידול של התותים 
התלויים. על העבודה שלי קיבלתי 3 פרסים על 
התרומה לחקלאות ישראל בתחום הירקות".

שבתאי גאה מאוד בעשייה, במעורבות ובפרסים 
שקיבל. בצדק הוא גאה.

זה  איך  בדרום,  ועובד  סבא  בכפר  גר  אתה 
מתאפשר כך לאורך שנים?

"אני גר בשני בתים. יש לי בית אחד באשלים 
שבו אני מתגורר במהלך השבוע וממנו אני 
נוסע לערבה פעמיים בשבוע ובסופי שבוע 

אני מתגורר בכפר סבא".

בגידולים  רואה  ומגמות אתה  כיוונים  אילו 
החקלאיים בערבה מנקודת המבט המקצועית 

שלך?
"כמו בעבר, גם היום ענף הירקות הוא הענף 
הגדול ביותר בערבה. אין וכנראה גם לא יהיה 
תחליף דומה להגמוניה שהייתה לפלפל. זו 
המציאות. במציאות הזו יש למצוא כיוונים 
נוספים וזה אומר לפתח ולהיכנס לתחומים 
חדשים ולחקלאות נישה. קנאביס – זו נישה, 
מור הגלעד – זו נישה, כך גם הפטל והמורינגה. 
כמובן ששטחים רבים מוסבים לגידול תמרים, 
אבל יש עוד אפשרויות שאפשר וכדאי לבדוק 
אותן ובמובן הזה יש חשיבות גדולה גם למחקר 
והפיתוח במו"פ. העבודה המשותפת שנעשית 
במו"פ – השילוב של המו"פ החקלאי עם המו"פ 
המדעי הוא שילוב מוצלח וחיוני שהוא פתח 

הייתי אז שנתיים אחרי 
הפציעה, גרנו בכפר סבא 

עם שני ילדים קטנים מאוד. 
לא ידעתי אם אוכל לעמוד 

בנסיעות הכרוכות בכך. 
החלטתי שכן והתחלתי 
להדריך ולייעץ ברמת נגב

צילום: באדיבות שבתאי כהן גידול פטל במו"פ ערבה 
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השילוב של המו"פ החקלאי 
עם המו"פ המדעי הוא שילוב 

מוצלח וחיוני שהוא פתח 
לכניסה לעוד ועוד גידולים 

ופיתוחים

לכניסה לעוד ועוד גידולים ופיתוחים היות 
שרבים מגידולי הנישה נשענים על פיתוח 
מחקרי, פיתוח עסקי ופיתוח מוצרים, שם 
נמצא האופק החקלאי וכנראה שגם בתמרים".

איך אתה רואה את השינוי שחל בערבה בשנים 
האחרונות?

שבתאי פולט אנחה. 
"משהו בשמחת החיים אבד. יש חשש מהעתיד. 
זה חלק מתהליך אבולוציוני שמושפע ממציאות 
קשה של רגולציה, כוח אדם, פערי תיווך 
וכיוצא באלה, המציאות הזו משפיעה על 
מיצוי היכולות וזה לא קל וזה משפיע באופן 

ממשי על הקהילה ולכן האנחה".

ובעוד 20 שנה, בשנת 2040, איך תיראה הערבה?
"יהיו הרבה תמרים ויהיו ענפי נישות. זה 

העתיד, לשם צריך ללכת".

אני חושבת שהעתיד כבר כאן במובן מסוים, 
מי שעובר בשדות הערבה יכול לראות לכל 
מלוא העין נטיעות חדשות של תמרים וגם 
גידולים רבים ושונים שלא נראו כאן לפני 
20 וגם לא לפני 10 שנים. הערבה היא לא 
רק פלפל כבר כמה שנים. רשימת הגידולים 
הולכת ומתרחבת, הסל גדל. המציאות מכתיבה 
שינויים, כך היה תמיד. זו אבולוציה צריך 
להיות מותאם למציאות ולהפיק ממנה את 

הטוב. את הכי טוב.

בחלקת הניסוי של שיחי מור הגלעד    צילום: רינת רוזנברג
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אלירז דאי

הפרעת 
קשב

די לשוטט בשעות הבוקר במרחב המייקרס במו"פ 
ויוצרים  ולראות את ילדי הערבה לומדים 
במרחב הטכנולוגי, כדי להבין שבני הנוער 
והילדים היום לא דומה לדורות שקדמו 
להם. אני מתבונן בנערה בכיתה ז' המתכנתת 

את קוד הפעולה של רובוט שבנתה בעצמה, 
תוך כדי שהיא מעלה ריקוד מצולם לאפליקציית 

 טיקטוק ומתכתבת בו זמנית עם חברים ומבין כמה שונה 
המרחב שבמסגרתו הילדים והנוער מתבגרים.
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דור ה-Z( י )בני   2012-2000 לידי שנות 
נולדו לאחר מהפכת האינטרנט. זהו דור 
שלא מבדיל בין פרטי לציבורי. זהו דור שזנח 
פלטפורמות התקשורת המסורתיות  את 
אלטרנטיביות.  תקשורת  דרכי   ומצא 
הדור  פני  את  המסמלות  הדמויות  בין 
אפשר למצוא את הזמרת בילי אייליש )18( 
שהתפרסמה בזכות שירים פרובוקטיביים על 
מחלות נפש בקרב בני נוער, וגרטה טורנברג 
)16( המזוהה עם קידום המודעות והאחריות 
לתוצאות ולהשלכות של משבר האקלים. 
מתוך כך גם עולות השאלות איך המציאות 
המשתנה נוגעת גם לבני הנוער שלנו? מי 
הם בני הנוער שלנו? האם הם חשים שהם 
גדלים בתוך בועה מנותקת? מהם תחומי 
העניין שלהם? מה מעסיק אותם? והאם בני 
הנוער, בני ובנות דור ה-Z, יהיו אלו שיתקנו 
את העולם? בעולם ניכרת מגמה התולה בהם 
את התקווה הזו. האם גם הנוער שלנו יהיה 

חלק מהשינוי הזה?

אני פוגש את בני הנוער בערבה במסגרת 
תפקידי במחלקת הנוער. אני מכיר את הפער 
בין מה שאנחנו המבוגרים מגדירים בו את 
תקופת הנעורים לבין מה הם הנעורים של 
בני הנוער היום, איך הם חווים אותם ומה 
הם חושבים עליהם ועלינו. כדי להעמיק 
את ההיכרות וההבנה שלי את המציאות 
עם  לאחרונה  נפגשתי  מבטם,  מנקודת 
17-15 במטרה  מספר בני ובנות נוער בני 
להבין את עמדותיהם לגבי מערכת החינוך 
הפורמלית והמערכת הבלתי פורמלית, לגבי 
החברה שבה אנחנו חיים והנושא שמעסיק 
אותנו המבוגרים. שאלתי אותם על "מצבי 
סיכון" בערבה ועל דרכי ההתערבות, וגם 
ומקום.  כקהילה  על הערבה   מה דעתם 
שאלתי את בני הנוער על נוכחות הסמארפונים 
בחייהם. האם הם רואים אותה כנוכחות 

חיובית או שלילית.

אני מביא את תשובותיהם, ללא זיהוי העונים, 
ברצף התשובות שניתנו לי: "אני לא רואה 
את חיי ללא טלפון, אבל צריך להבין שזה לא 
כי אני מכור, זאת הדרך שלי להיות מחובר 
לעולם. עולם התוכן שלנו מתקיים שם. אני 
יודע שאני כל היום תקוע בטלפון ושזו בריחה 
מסוימת ממציאות, אבל אני משווה את החיים 
שלי היום למה שוותיקי הערבה מספרים על 
החיים שלהם ותחושת הניתוק שליוותה אותם 
ואני לא מרגיש שאני מנותק ממה שקורה 

במדינה, למרות החיים בערבה". 

"אני חושבת שיש חיובי וגם שלילי. בצד החיובי 
יש יכולת לתקשר עם אנשים בצורה פשוטה, 
והעובדה שיש גישה לכל האנשים בעולם. 
אתה יכול למצוא בן אדם שמרגיש כמוך בצד 
השני של העולם.  כך שבעיניי הסמארטפון 
מייצר קרבה. בצד השלילי, אנחנו חייבים 
בידור כל הזמן, אני לא יודעת מה זה לשבת 

בחוץ וליהנות ממשחק חברתי או מכדור".
ואיך התחושה להיות חשוף כל הזמן ברשתות?
"אני לא מרגיש חשוף במיוחד. אני מגביל 
את מה שאני מעלה או לא. באופן אישי אני 
לא מרגיש שאני פעיל מדי בכל האפליקציות 

והרשתות החברתיות. 
מי  מול  בוחר  ואני  פרטי,  חשבון  לי  יש 
להיות חשוף. זאת הדרך שלי להיות חלק 
לפרסם  רוצים  אם  אנשים.  מהחיים של 
משהו אישי, תמיד אפשר לעשות את זה 
 בפורומים שבהם אפשר לכתוב בעילום שם". 

בשנים האחרונות עולה ביקורת רבה על 
מערכות החינוך בישראל, על שיטות הלימוד 
ועל כך שהשיטה הפורמלית  המיושנות 
הקלאסית לא רלוונטית יותר. משרד החינוך 
מתייחס לדור ה-Z כאל "הלומדים החדשים" 
ועל כך שמערכת החינוך בישראל צריכה 
להתאים את עצמה אליהם ואל אופי החיים 
 The-שהשתנה. לאחרונה גם התפרסמה ב
Marker כתבה המתייחסת ללמידה מרחוק 
של תלמידי כיתה י"א בבית ספר שיטים 
דרכא, לקראת בחינת הבגרות בלשון, הכתבה 
התייחסה לבשורה שיש בגישה זו ולקשיים 
הכרוכים בה ובהכרה שיש מציאות של מחסור 
במורים, מציאות המחייבת פתרונות וגישות 
אחרות שהטכנולוגיה יכולה לגשר עליהם.  

בשיחות שלי עם בני הנוער ביקשתי לשמוע 
 איך הם תופסים את מערכת החינוך בערבה.
שאלתי אותם אם הם מקבלים בבית הספר 
כלים שמשרתים אותם בחיים מחוץ לשעות 
הלימודים? במובן מסוים חלק מהתשובות 

הן בכל דור תמיד אותן תשובות.

אני פוגש את בני הנוער 
בערבה במסגרת תפקידי 

 במחלקת הנוער. 
אני מכיר את הפער בין מה 
שאנחנו המבוגרים מגדירים 

 בו את תקופת הנעורים
  לבין מה הם הנעורים 

של בני הנוער היום
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"אני לא מבינה איך מתמטיקה תעזור לי 
בחיים, אבל מבינה שזאת הדרך שלי להתקבל 
לאוניברסיטה ולתפקידים טובים בצבא. אני 
גם לא מבינה מה יעזור לי לדעת שמלחמה 
מסוימת הייתה בשנה מסוימת. אני רוצה 
להבין את המגמות ואת התהליכים הגלובליים 
הגדולים. אני צריכה באמת לדעת חינוך פיננסי 

וחינוך תעבורתי, ואני לא תמיד רואה איך 
הדברים מתקשרים בין התוכן שאני חושבת 
שעליי ללמוד לבין הנלמד בכיתה". יש גם 
אחרים הרואים את התהליכיות שבלמידה. 
"הלימוד נותן לי יכולת מתמטית ומפתח לי 
את החשיבה לחיים. אני כן רואה איך זה תורם. 
הלוואי שהיה ניתן לפתח חשיבה בדרכים 
אחרות פחות לחוצות ועמוסות. לפעמים יש 
לנו מורים שאני יכולה להגיד שמלמדים אותי 
דברים שישרתו אותי בחיים עצמם, מורים 
שמצליחים לצאת מתוכנית הלימודים. אבל 

זה מאוד תלוי מחנך".

ומה לגבי ההכנה לחיים הטכנולוגיים במאה 
ה-21? אתם מרגישים שמערכת החינוך מכינה 

אתכם לעולם המתחדש?
"אני לומד במגמה טכנולוגית – מדעי המחשב, 
אבל אני חושב שאת רוב הידע הטכנולוגי שיש 
לי לימדתי את עצמי. קשה לעבוד במחשבים 
שיש לנו בבית הספר.  בעבר היו לנו תרגילי 
חשיבה אינטרנטיים ועבדו איתנו על איך 
עובדים עם מנועי חיפוש, הלוואי שהיו יותר 

שיעורים כאלה".
בשנה האחרונה כחלק מתפיסה הרואה צורך 
בקידום מודלים חדשים ללמידה, תלמידי בית 
הספר היסודי ושכבות ז'-ט' במועצה לומדים 
במהלך השבוע מספר שיעורים במודל חדשני, 
בכיתות ה-make ערבה במסגרת שיעורי 
העשרה שבחרו. המורים ברובם מומחים 

בתחומם, מצליחים להגיע לבני הנוער ולילדים 
בשפה חינוכית חדשנית וייחודית.

ומה לגבי המערכת הבלתי פורמלית? הפעילות 
ביישוב? תנועת הנוער? אתם מרגישים מחוברים 

אליה? מרגישים שהיא מפתחת אתכם?
"אני חושבת שהפעילות הבלתי פורמלית 
נהדרת. אני מרגישה שיש לי השפעה על החיים 
של החניכים שלי. ואני מצליחה ללמד אותם 
דברים שאני מרגישה שהם משמעותיים. לגבי 
המנהיגות, אני לא בטוחה. אני בהחלט חלק 
ממשהו גדול ממני, אבל אני לא מרגישה כמו 

מישהי שמובילה את זה".
"אני לא ממש מחובר לפעילות הנוער ביישוב 
ולא יודע לגבי הפעילות התנועתית. התנועה 
היא משהו שלקחתי בו חלק בכיתה י', אבל 
סיימתי את המחויבות האישית שלי וזהו. אני 
מרגיש שזה לא מתנהל בצורה רצינית במיוחד". 
"אני כן הייתי שמחה למסגרת נוער שאני 
יכולה להיות בה משמעותית. זה נותן ערך 
חברתי ונותן לי שייכות ליישוב שאני חיה בו". 
אז אין בעצם קבוצת נוער שאתם מרגישים בה 

משמעותיים? 
"יש חוגים – מחול, ספורט, אבל תנועת הנוער 
היא משהו שאני לא רוצה להיות חלק בו לעוד 
הרבה זמן. חשוב לי שמועדון הנוער יהיה טוב 

ושתהיה בו פעילות".  
מספר מצומצם של נערים שהתנסו בקבוצות 
מנהיגות סימנו כי ההתנסות במועצת התלמידים 

ומועצת הנוער עזרה להם מאוד.
בעולם, בני דור ה-Z נתפסים כאקטיביסטיים 
ופעילים למען זכויות אדם וסביבה. מועצות 
התלמידים הארציות הצליחו לקדם מספר 
שביתות תלמידים בשנים האחרונות, למחות 
על תנאי העסקה של עובדי קבלן ולדחוף 

בשיחות שלי עם בני הנוער 
ביקשתי לשמוע איך הם 

תופסים את מערכת החינוך 
בערבה. שאלתי אותם 
אם הם מקבלים בבית 

הספר כלים שמשרתים 
אותם בחיים מחוץ לשעות 
הלימודים? במובן מסוים 
חלק מהתשובות הן בכל 
דור תמיד אותן תשובות

שריפות באוסטרליה 
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לחידוש חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בכל 
הנוגע לטיולים.

מה מפריע לכם? מה גורם לכם לא לישון בלילה?
"הסביבה והאקלים, אבל לא מספיק בשביל 
לשנות את העולם, יותר בכיוון לשנות את 
החיים האישיים שלי בהתאם. ההחלטה להיות 
אקטיביסט או לא, היא מנוע פנימי. אני לא 
חושב שליווי כזה או אחר יכול לגרום לנו 

להשתנות".
"מה שמפריע לי בעיקר זה הסביבה, מה 
שקורה באוסטרליה למשל, שאנשים מכחישים 
שזה קשור לשינויי אקלים. העובדה שיש 
לנו שחיתות בכנסת. וכל המצב המדיני גם 

מפריע לי מאוד".
ומה אתם עושים עם זה?

"חוץ מהיכולת שלי לדבר על זה, אני לא יכולה 
לעשות הרבה".

בשנים האחרונות היו הרבה מפגשים והרצאות 
ודיונים עם ההורים והנוער על הנושא של 
מצבי סיכון בערבה, שתייה, אלימות, סמים 
ושאר תחומים גבוליים עד מסוכנים. בעשורים 
האחרונים ניתן לראות הקצנה של מצבי סיכון 
בחברה הישראלית. לא אחת אנחנו נחשפים 
לתופעות ואירועים שמגיעים לכותרות, מקרים 
של הרעלות אלכוהול, פגיעות מיניות ושימוש 
בסמים בקרב בני הנוער. זה קורה גם בערבה. 
אנחנו לא שונים והמגמות האלה והתופעות 

האלה לא קורות רק אצל אחרים.
שאלתי את בני הנוער איך הם חווים את העיסוק 
של ההורים ושל מערכת החינוך בנושאים הללו. 
האם שימוש בסמים ושתיית אלכוהול נוכחים 

בתרבות הפנאי שלהם? 
"אני יודע שרוב החברים שלי שותים. כולם 
מחכים למסיבות השכבה. זה קיים בטיולים 
של התנועה ושל בית הספר. אני מרגיש שכל 
מה שההורים והמורים עושים לא ממש מצליח 
להפחית את התופעה, ואני לא חושב שזה 
גם שונה ממה שקורה בארץ. אני אומנם לא 
שותה המון, אבל מצד שני אני גם לא רואה 
את עצמי רוקד במסיבות בלי זה. אני מבין 
את הדאגה ההורית, אבל לא חושב שזה נכון 
להתערב בנושא הזה. ובטוח שלא להגיע 
למסיבה. מבחינת גודל התופעה, זה מאוד 

נוכח בחיינו".
נערה נוספת ענתה כי היא לא יודעת אם דרכי 
הטיפול אפקטיביות או לא. "אני לא באמת 
חשופה לזה ברמה אישית. אבל אני יודעת 
שאם מישהו רוצה לעשות את זה, המבוגרים 
לא יוכלו למנוע את זה ממנו. ומה שחשוב 
בעיניי הוא לתת להם מידע על מה שהם 

עושים לעצמם". 

ומה לגבי סמים?
 "זה משהו שגם קיים ונוכח. יותר ממה שחשבתי 
שיהיה. לא חושב שזה רע כל עוד זה לא פוגע 

בתפקוד היומיומי". 
ומה בכל זאת אתם חושבים שניתן לעשות 
בכדי למנוע את השימוש בסמים ואת שתיית 

האלכוהול?
"אני לא יודע. אולי ענישה לאלו שכן עושים 
את הדברים האלה? אולי ללמד את הגיל 
הצעיר איך אפשר ליהנות בלי זה? אנחנו 
יודעים יותר לומר מה לא יעבוד, ולא מה כן".

השאלה האחרונה ששאלנו את בני הנוער 
היא איך הם חווים את החיים בערבה. האם 
הם מרגישים ברי מזל לגדול כאן או שהם 
מחכים כבר לצאת לשנת השירות ולצבא. 
 התשובות שלהם היו מגוונות עם מגמה מעניינת.

רובם דיברו על כך שמאוד נהנו מהחוויה של 
לגדול כאן בגיל בית הספר היסודי ורואים 
את הזכות הגדולה להיות במקום קטן ומכיל. 
ההתבגרות בערבה לא קלה: המסגרת החברתית 
המצומצמת, חוסר היכולת לשנות את הזהות 

האישית שלך והסטיגמות החברתיות הן משהו 
שמאוד מקשה.

"אני ארצה לחזור לתקופת זמן מסוימת. ארצה 
גם לחיות במקומות שונים. לדעתי החסרונות 
והיתרונות צריכים להישקל בהתאם לכל אדם". 
עם זאת רוב בני הנוער רואים עצמם חוזרים 
לערבה כאנשים בוגרים עם משפחה צעירה 

ומייצרים חוויה דומה לילדיהם.
"אני אוהבת את הערבה עם כל המגבלות 
שיש. הייתי רוצה לחזור לערבה, לחיות כאן זה 
יתרון גדול. יש פה אוויר נקי ואווירה מדהימה. 

והמדבר מייצר חופש שאין דומה לו".

דור ה-Z נתפס בעולם המחקרי כדור "שיתקן" 
את העולם, הדור ששואל שאלות מהותיות, 
כזה שמצליח לשלב בין קריירה משמעותית 
וחיי רוח מלאים. דור שמאמין ביציבות במקום 
העבודה ורוצה להיות חלק מתהליכי אורך 
משמעותיים. כבר היום ניתן לראות שהכניסה 
של דור ה-Z לעולם התעסוקה מערערת 
את המערכות. הם אקטיביסטים, סקרנים, 
שואפים להשפיע על העולם וקשה מאוד לעבוד 
עליהם. מעניין יהיה לראות את בני הדור הזה 
משתלבים כבוגרים בערבה. איך ייראה הפיתוח 
הטכנולוגי בערבה עם בני הדור שגדלו לתוך 
העולם הזה. מתוך ציפייה ותקווה שמערכות 
החינוך בארץ ובערבה יתעדכנו בצורה מספיק 
מהירה כדי לתת מענה לצרכים המשתנים, 
למגבלות ובעיקר להזדמנויות שניתן לממש 

במסגרת מערכות החינוך. 
המון ציפיות יש מהם, מבני הדור הצעיר 
הזה. האם גם בערבה תצמח מהם מנהיגות 
מקומית שתוביל את הערבה קדימה בעשורים 

הבאים? ימים יגידו.

בעשורים האחרונים ניתן 
לראות הקצנה של מצבי 
סיכון בחברה הישראלית. 

מקרים של הרעלות 
אלכוהול, פגיעות מיניות 

ושימוש בסמים בקרב בני 
הנוער מגיעים לא אחת 
לכותרות. זה קורה גם 

בערבה. אנחנו לא שונים

צילום: באדיבות מחלקת הנוער והצעירים פעילות נוער בערבה 



אישון במדבר
אלכס ליבק

צופר, ינואר 2020
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עשינו עסק
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מי אני?
לירון יועץ מוריס, בת מושב פארן, נשואה 
לאבירם, אימא לאמה )5.5( ויוחאי )2.5(, 
בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה 
במחול ותנועה. זה חמש שנים אני מלמדת 
בבית ספר מקצועי לריקוד-ענבר כהן באילת 

ובעלת סטודיו מקצועי למחול בפארן. 

איך נולד הרעיון
לאחר סיום התואר ועם לידתה של בתי אמה, 
עזבנו את תל אביב ועברנו להתגורר בפארן. 
הרצון להקים סטודיו למחול במושב, היה קיים 
בי תמיד. רציתי ללמד את סגנונות המחול 
שהם בסיס להתקדמות והתפתחות, סגנונות 
שיתרמו להרחבת עולמן של הבנות. יחד 
עם זאת, הייתה לי השאיפה להקים וליצור 
פה, דרך חינוך אישית במחול המותאמת 
לערכים של העולם שבו התחנכתי ומלווה 
אותי בחיי. מתוך אהבה גדולה וזיקה לעולם 
הריקוד, החלטתי להקים סטודיו שייתן בית 
לאוהבי המחול ויאפשר לכל מי שהריקוד 
זורם בעורקיו לפרוץ החוצה ולהתבטא דרך 
תנועה. במהלך תהליך הבנייה, בעזרתה של 
אימי ובליווי צמוד שלה, הושקעה מחשבה 
רבה והייתה ירידה לפרטים הקטנים ביותר 
שייתנו מענה לצרכים המקצועיים שלי כמורה 
ולצורכיהם של הלומדים בו. אני מביאה את 
הידע המקצועי שלי לסטודיו, וכל אחת מהבנות 
הלומדות בו בוחרת את דרכה בעולם הריקוד. 

פתחנו השנה את סטודיו החדש.

התנהלות העסק ביום יום
הסטודיו פתוח 4 ימים בשבוע משעות אחה"צ 
ועד הערב ולומדים בו סגנונות מחול שונים 
מגיל גן ומעלה. מחול יצירתי לגיל הרך, בלט 
קלאסי, מחול מודרני, היפ הופ, וסטריט 
ג'אז. בסטודיו מתקיימים שיעורי היפ הופ 
לנשים ולאחרונה גם אימוני כושר לתלמידות 
במסלולים המקצועיים. השיעורים מתקיימים 
לפי קבוצות גיל קבועות ומסלולי לימוד 

שהתלמידות בוחרות.
יש מסלול חופשי – בו כל אחת בוחרת את 
סגנונות הריקוד וכמות השעות השבועיות 

שברצונה ללמוד. 
מסלול מקצועי – מסלול המיועד לרקדניות 
בעלות רצון ומוטיבציה להתפתח ולהתמקצע 

והוא מורכב רובו משיעורי חובה.
במהלך השנה מתקיימות בסטודיו סדנאות 
מחול עם מורים חיצוניים המעשירות ומקדמות 
את התלמידות, ובסוף השנה מתקיים מופע 
סוף שנה גדול ומכובד. ניתן לרכוש בסטודיו 
בגדי ריקוד, נעלי ריקוד וציוד לשיעורי המחול 

של חברת "דאנסדיירקט". 
כבר בשלבי התכנון הראשוניים של הסטודיו 
היה לי חשוב לתת מענה לתלמידות אשר 
מגיעות מהמושבים הסמוכים, לאפשר להן 
להגיע לסטודיו אחרי שעות בית ספר ולהמתין 
לשיעור בנוחות ובנעימים. יש בסטודיו לובי 
מרווח ונעים ומטבחון מאובזר. התלמידות 
)צעירות ובוגרות( מגיעות אחרי שעות בית 
ספר, אוכלות, נחות וממתינות בנעימים עד 
לתחילת השיעור. כשבעים תלמידות מפארן 

ומהמושבים הסמוכים לומדות בסטודיו.

רגעי שיא
אני מאמינה שהתפקיד שלי כמורה הוא לחזק 
את התלמידות שלי מבחינת ביטחון עצמי, 
מודעות אישית, ומתוך האהבה שלי לעולם 
המחול חשוב למלא אותן באהבה לסביבה, 
לערבות הדדית, לשיתוף פעולה ובעיקר, באהבה 
לעצמן. ולכן בכל פעם מחדש שאני רואה את 

ההתקדמות וההתפתחות של תלמידותיי, 
אלו רגעי שיא ויותר מכך, הבעת הפנים שיש 
לתלמידה במהלך השיעור שקלטה פתאום 
כמה התקדמה, הצליחה לבצע תנועה מסוימת 
שהתקשתה בה, או הגיעה ליעד שהציבה 
לעצמה, תחושת הגאווה שהיא חשה ברגעים 
אלו, והאמונה בעצמה, מבחינתי, שווה הכול. 
רגע שיא נוסף הוא ללא ספק מופע הסיום 
השנתי. לצפות מהצד ולראות את הבנות 
פורחות על הבמה, לראות אותן גדלות, מתבגרות 
ומתקדמות משנה לשנה אחרי כל העבודה 
הקשה, ההשקעה וההתמדה, זו גאווה גדולה 

ואושר עצום עבורי.

שאיפות לעתיד 
ולהרחיב את  לגדול, להתפתח  להמשיך 

הפעילויות בסטודיו. 

מוטו
"No pain, no gain” אני אומרת לתלמידות 
שלי שאין קסמים, בשביל לראות תוצאות 

צריך לעבוד קשה, להתמיד ולהשקיע.

ZAZA סטודיו מקצועי לריקוד

תעודת זהות
ZAZA סטודיו מקצועי לריקוד   

052-8744446  

Zaza-סטודיו מקצועי לריקוד  

zaza_professional_dance_studio  



חגית שחם
עוגות ומאפים

ללוש
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עוגת 
דלעת

מוזמנים לשלוח תמונות של העוגות שאפיתם למייל hagits@arava.co.il או לווטסאפ 052-4260762

מכירים את הבדיחה על השפן שנכנס לחנות 
ומבקש עוגת גזר? – אז זהו שדלעת!

ואת הפואנטה של הבדיחה? נכון שזה איכסה? 
– אז זהו שלא!

עוגות על בסיס ירקות הן לא המצאה חדשה. 
הידועה ביותר היא כמובן עוגת גזר. לראשונה 
נתקלתי בעוגת גזר בעידן שקדם לפתיחתו 
של אולם רוזנטל, כשהיו נוסעים לעין גדי כדי 
לראות הצגות תיאטרון. עוגת הגזר הנפלאה 
של קיבוץ עין גדי הייתה בעיניי כוכבת הכיבוד 
שחיכה לנו לפני כל הצגה ואני התאהבתי. 
מאז חלפו שנים רבות שבמהלכן טעמתי 
עוגת קישואים, עוגת דלעת ואפילו עוגת 

שוקולד עם סלק.
תוספת של ירק מגורד דק לעוגה מעניקה 
לה לחות ורכות ששום נוזל אחר לא יעשה 
ומשאירה את העוגה טרייה למשך זמן ארוך.

הפעם בחרתי להכין עוגת דלעת עם תבלינים 
ושטרויזל, הדלעת מעניקה רכות ומתיקות, 
הבהרט מוסיף ניחוח אקזוטי והשטרויזל 
מוסיף קראנצ'יות נעימה. כשהבת שלי טעמה 
את העוגה היא אמרה שזו עוגת חורף כי היא 

מנחמת ולזה בדיוק כיוונתי.
במתכון השתמשתי בסוכר דמררה וקמח 
כוסמין לבן. את שניהם ניתן למצוא בסופר 
אבל אין שום בעיה להכין את העוגה עם סוכר 

לבן וקמח לבן.
אין במתכון הפעם רידודים וזילופים, אבל 
מעבד מזון יעשה את חייכם קלים יותר בכל 
מה שקשור לגירור הדלעת אם כי אפשר 
בהחלט להשתמש בפומפייה דקה. כדי להבטיח 
תוצאות טובות ועבודה מדויקת אני ממליצה 

לרכוש משקל מטבח.
ניגש לעבודה:

עוגת דלעת 
עם תבלינים ושטרויזל

לעוגה:
L 2 ביצים

440 גר' )¼2 כוסות( סוכר דמררה
1 כוס שמן קנולה

240 גר' )¾1 כוסות( קמח כוסמין לבן
500 גר' דלעת מגוררת דק  

100 גר' )1 כוס( אגוזי מלך טחונים גס
2 כפיות סודה לשתייה

2 כפיות אבקת אפיה
1 כפית קינמון

1 כפית בהרט )לא חובה אבל מאוד מוסיף(
¼ כפית מלח

לשטרויזל:
100 גר' )½ כוס( סוכר חום כהה 

100 גר' )¾ כוס( קמח רגיל
100 גר' חמאה

125 גר' )¼1 כוסות( אגוזי מלך
1 כפית קינמון

¼ כפית מלח
אופן ההכנה:

מחממים תנור ל-180 מעלות
הכנת השטרויזל:

שמים את כל חומרי השטרויזל במעבד מזון 
ומפעילים בפולסים קצרים עד קבלת תערובת 

פירורית.
מניחים בצד.  

אם אין מעבד מזון ניתן להכין את השטרויזל 
במיקסר אבל אז יש לטחון את האגוזים מבעוד 
מועד. אופן ההכנה זהה – שמים את כל החומרים 
בקערת המיקסר ובעזרת וו גיטרה מעבדים 

עד קבלת תערובת פירורית.

הכנת העוגה:
מערבבים בקערה: קמח, אבקת אפייה, סודה 

לשתייה, תבלינים, מלח ואגוזים.
בקערת המיקסר שמים ביצים שלמות וסוכר 
ומערבלים בעזרת וו גיטרה במהירות גבוהה 
עד קבלת תערובת בהירה ותפוחה מעט. 

מוסיפים את השמן ומערבבים קצרות.
מוסיפים את החומרים היבשים ומערבבים 

לאיחוד. 
מוסיפים את הדלעת ומערבבים עד קבלת 

תערובת אחידה.
משמנים 2 תבניות אינגליש קייק )לא חד-
פעמיות(, מחלקים את התערובת בצורה 
שווה בין התבניות. )כ-800 גר' בכל תבנית(.

אם אין לכם תבניות רב-פעמיות, השתמשו 
בתבניות חד-פעמיות. הן קטנות יותר ולכן יש 
למלא אותן בכ-700 גר' בכל תבנית ומשארית 

החומר תוכלו להכין 4-3 מאפינס.

מכניסים לתנור ואופים 25 דקות.
לאחר 25 דקות מוציאים את העוגות ומפזרים 
על פני העוגות החצי אפויות את השטרויזל 
שהכנו מבעוד מועד. )לא לקמץ אלא לפזר את 
כל השטרויזל על שתי העוגות – זה טעים!(

מחזירים את העוגות לתנור ואופים עוד 25-20 
דקות, עד שהשטרויזל מזהיב והעוגה מוכנה.

מניחים לעוגות להתקרר.
שומרים את העוגות מכוסות בטמפרטורת 
החדר. העוגה נשמרת רכה גם לאחר מספר 
ימים. ניתן להקפיא את העוגות לשימוש 
במועד מאוחר יותר – מפשירים מחוץ למקרר.

בהצלחה ובתיאבון!
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רועי גלילי

אבנים מתגלגלות
ארכיאולוגיה ואקטואליה בערבה

יש לי וידוי. 
זה לא קל ולגמרי לא פשוט ולכן אעשה את 

זה קצר. כן. 
טוב, אני… אני מסמפט את עמלק!

אני יודע שזה לא בסדר ואף אחד לא היה מאמין 
עלי – בכל זאת אני יהודי ואנחנו היהודים הלא 
נצטווינו למחוק את זכר עמלק )שמות יז, 
דברים יז, יט'(. ובכל זאת. אני אפילו זוכר מתי 
זה התחיל העניין הזה עם העמלקים: כיתה ג', 
התנ"ך הראשון שלי, בביה"ס היסודי בקיבוץ 
משאבי שדה, עולמות חדשים נפתחו בפניי, 
שפה קדומה ונהדרת והמון סיפורים חדשים. 
כששאר הילדים יצאו להפסקה, נשארתי לקרוא 
וכך הגעתי גם לסיפור המפגשים הגורליים בין 
עמלק לבני ישראל היוצאים ממצרים. בין כל 
הסיפורים היה הסיפור הזה על איבת העולם 
כלפי עמלק קצת מוזר ולא מובן בעיניי – הם 
באמת לא התנהגו יפה העמלקים, אבל המצרים 
נראו לי הרבה יותר ראויים ליחס הזה, מעבר 
לזה הסתקרנתי לדעת איך נגמרה הדרמה 
ומתי סיימו בני עמנו להשמיד את העמלקים. 
שוב יצאו הילדים להפסקות ואני המשכתי 
לעקוב אחר עלילותיהם הנפתלות של אבותינו 
אל ספר שופטים ושמואל ושם נפגשתי בסיפור 
הקרב בין דוד לעמלקים שפשטו על מחנהו 
בעיר צקלג, ולמרבה הפלא נהגו באנושיות 
רבה בשבוייהם היהודיים והיהודיות: "ַוִּיְׁשּבּו 
ֶאת ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבּה ִמָּקֹטן ְוַעד-ָּגדֹול, ֹלא 
ֵהִמיתּו ִאיׁש; ַוִּיְנֲהגּו, ַוֵּיְלכּו ְלַדְרָּכם" )שמואל א' 
ל' ב'(. וזאת בניגוד לציווי התנ"כי: "ְוִהִּכיָתה 
ֶאת ֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו, ְוֹלא 

ה, ֵמֹעֵלל  ַתְחֹמל, ָעָליו; ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד -ִאּׁשָ
ְוַעד יֹוֵנק, ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה, ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור" 
)שמואל א' טו' ג'(. ממש כך. )איך מזהים 
ֶׂשה עמלקי? לפי המבטא?( את התנ"ך קשה 
להאשים בנדיבות יתר בפרטים שהוא מספק, 
ולכן בסיפורים האלו היה משהו מוזר מאוד 
שלא בדיוק התאים לתיאוריה על הדמון, 

הרשע הטוטאלי.
ימים רבים חלפו, ילדים הוסיפו לצאת להפסקות 
ולחזור מהן ואני הוספתי לקרוא בשקיקה 
את ספר הספרים ולעקוב אחר גיבורי התנ"ך 
שהוסיפו לרדוף אחר העמלקים הרחק הרחק 
עד לספר דברי הימים ועד ל"פתרון הסופי" 
לבעיית העמלקים שהפציע לבסוף בדברי 
הימים א' ד' מב': "ְּבֵני ִׁשְמעֹון, ָהְלכּו ְלַהר ֵׂשִעיר, 
... ַוַּיּכּו, ֶאת ְׁשֵאִרית ַהְּפֵלָטה ַלֲעָמֵלק; ַוֵּיְׁשבּו 
ָׁשם, ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה". סצנה לא קלה. עם קטן, 
לבדד ישכון, בלב המדבר, עד הסוף המר. 
והמונח הזה "שארית הפליטה",  לי זה תמיד 

הזכיר משהו.
מה היה אם כן חטאו הנורא של עם הנוודים 
הקטן הזה? ומה גרם לאל היהודי ולדורות של 
מנהיגים יהודיים לתעב אותם, את העמלקים, 

ולכלות בהם את זעמם?
הפרשנים  מן  רבים  הטריד  הזה  העניין 
המסורתיים )חז"ל, הרמב"ם, הרמב"ן ואחרים( 
שמיהרו לזכות את בני ישראל ולמצוא לו כל 
מיני צידוקים מאוד לא משכנעים )לטעמי(. 
הארכיאולוגי  ההיסטורי  הרקע  האם 
והאתנוגרפי יכול לשפוך אור על התעלומה?

מן התיאורים המקראיים, שאינם נוטים חיבה 

יתרה לעמלקים, נראה שהעמלקים חיו בדרום 
הארץ – בספר המדבר, בנגב, בסיני ובשעיר 
ורק לעיתים הגיעו לעומק הארץ הנושבת, 
בשלבים מסוימים הם קיימו שיתוף פעולה 
ואולי גם קשרי משפחה כלשהם עם עמים 
נוספים שחיו בסביבת המדבר ובהם האדומים, 
הקינים והמדיינים, אבל בשונה מהעמים האלו 
שיצרו לעיתים בריתות עם בני ישראל, היו 
העמלקים תמיד שנואים. מבחינה כלכלית 
התפרנסו מגידול מקנה וככל הנראה גם 
ממסחר, אבל ההתמחות הבולטת שלהם 
היא שוד שיירות בעומק המדבר וגם שוד 
יבולים חקלאיים בקרבת יישובי הקבע. אבל 
כל אלו הם מאפיינים קלאסיים של שבטים 
 nothing to – מדבריים רבים במרחב הזה

 .write home about
אזכורים חוץ מקראיים לעמלק לא קיימים 
בכתובים, אך בכמה טקסטים מצריים מוזכרת 
החל מסוף האלף השלישי לפנה"ס קבוצת 
עמים ששמה שאסו שמתוארים כנוודי מדבר 
שפושטים על יישובים ושיירות מצריות, והיו 
כמה חוקרים שהניחו שהעמלקים השתייכו 
אליהם. גם תרומתה של הארכיאולוגיה לסיפור 
הזה מוגבלת, למרות שכמה קבוצות אתניות עם 
מאפיינים שונים חיו במרחב הר הנגב והערבה 
בתקופות הרלוונטיות – מתקופת הברונזה 
המאוחרת 2 ובמהלך תקופת הברזל )מאות 
7-14 לפנה"ס(, קשה מאוד לשייך אותן לשמות 
התנ"כיים. נראה שתמונת המציאות באזורי 
הספר בהר הנגב ובערבה משקפת מתיחות, 
והממצא העיקרי שמרמז על העניין הזה הוא 

ֲעָמֵלק
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איתורן של ה"מצודות הישראליות" במרחב 
הזה: כ- 60 מצודות נמצאו בהר הנגב. מרביתן 
הרחק מיישובים. דור החוקרים הישראליים 
החלוצי שחקר את האזור הזה בשנות החמישים 
של המאה שעברה עם "פטיש הארכיאולוגים 
בידו האחת וספר התנ"ך בשנייה", הניח שאלו 
הם שרידי מפעלי הביצורים של דוד ושלמה 
ושהמצודות מתארות התנגשויות עם נוודי 
המדבר. ואולם התאוריה הזו איננה מוכחת: 
חוקרים מאוחרים יותר העלו סברות שונות 
וחוקר המדבר המובהק בנו רוטנברג אף הציע 
שהמצודות שירתו דווקא את העמלקים. 
בהיסטוריה ובאתנוגרפיה נדירות הן הדוגמאות 
למלחמות שמד בין שבטים נוודים – התופעה הזו 
מאפיינת חברות מורכבות יותר של יושבי קבע 
כשבדרך כלל נלווית להן הצדקה אידיאולוגית 
בדומה לג'יהאד ותיאוריות מוכרות אחרות. 
חוקר התרבויות ג'ארד דאימונד העלה את 
הסברה שמלחמות כאלו התרחשו בד בבד 
עם המצאת ואימוץ הכתב. בסיוע האבחנה 
האתנוגרפית המעניינת הזו מעניין לשוב אל 
הטקסט ובמיוחד, אל הציווי המפורש שמופיע 
בספר דברים: “ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק 
ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים... ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה' ֱאֹלֶהיָך 
ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך ִמָּסִביב...ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק 
ָמִים ֹלא ִּתְׁשָּכח" )דברים כה יז'-יט'(.  ִמַּתַחת ַהּׁשָ
ספר דברים, כך מקובלת ההנחה במחקר, הוא 
המאוחר בספרי התורה ונכתב בעת התרחבותה 
של ממלכת יהודה אל שטחי ממלכת ישראל 
שחרבה בכיבוש האשורי. הארכיאולוג בועז 
סתוי הציע לאחרונה הנחה שההתרחבות 

הטריטוריאלית אל שטחיהם של העמלקים 
היא הרקע לדמוניזציה שיוחסה להם. אני סבור 
שהטקסט מדבר בעד עצמו וריבוי העדויות על 
ההיתקלויות עם העמלקים בראשית התהוותה 
של ממלכת ישראל מתארת מציאות אותנטית, 
של היתקלויות בין שבטי נוודים בראשית 
חייו של עמנו. עם המעבר להתיישבות קבע 
ואימוץ הכתב, פותחה ככל הנראה הטינה 
הזו ויצרה איזו דמות של נבל גנרי. התיאוריה 
הפונדמנטליסטית נאחזה בהתרחשויות האלו 
ובתיאורי הקרבות המוקדמים וחרטה על 
דגלה השמדה מוחלטת וחסרת רחמים של 
העמלקים וכל זכר לקיומם. למרבה הזוועה 

היא גם אומצה ויושמה ככתבה וכלשונה.

בשלב מסוים הפך המונח עמלק וזרע עמלק 
לשם גנרי סמלי לרשע אולטימטיבי ואין 
בדברים האלו משום היתממות או התעלמות 
מהעניין הזה. זה גם המקום להקדיש כמה 
מילים למנהג הרווח שבו נוטלים אנשי רוח 
מסוגים שונים את התנ"ך ובעיקר  את "פרשת 
השבוע" והופכים את ההיסטוריה הלאומית 
שלנו לאלגוריה לשלל נושאים מחיי היומיום 
כיד הדמיון הטובה. זה נחמד ולעיתים חינני 
אבל לא לעניין לטעמי: התנ"ך איננו "פו הדוב", 
מין ספר משלים לכל עת, זהו אתוס לאומי 
ותיאולוגי, מורכב ומרובד שנכתב על רקע 
מציאות היסטורית וכל הניסיונות להפוך אותו 
למין ספר הדרכה לחיים טובים או אוצר של 

פתגמים, אינם עושים איתו חסד.

בנימה אישית אוסיף שעבורי ה"חפירה" אל 
שורשי ה"סכסוך ההיסטורי" הזה היא גם צלילה 
מפחידה, פקוחת עיניים, אל פינותיה האפלות 
של היהדות הקדומה. כן, גם זו ההיסטוריה 

שלנו וצריך להישיר אליה מבט. 
באיזשהו אופן פרדוכסלי הפכה מלחמת השמד 
שכפו אבותינו על זכרם של העמלקים לבומרנג, 
ושמם של העמלקים, עם חסר כתב, שאין לו 
כל אזכור חוץ מקראי, נותר שריר וקיים בזכות 
המאבק העיקש להזכיר את המצווה הפסולה 
של הכחדתו. הנה כי כן על העניין הזה בדיוק 
כתב דוד אבידן )בהשראת המשורר ברטולד 

ברכט( בשירו "הכתם על הקיר": 
ִמיֶׁשהּו ִנָּסה ְלָגֵרד ֶאת ַהֶּכֶתם ֵמַעל ַהִּקיר.

ֲאָבל ַהֶּכֶתם ָהָיה ֵּכֶהה ִמדּי )אֹו ְלֵהֶפְך - ָּבִהיר 
ִמַּדי(.

ִאם ָּכך ְוִאם ָּכך - ַהֶּכֶתם ִנְׁשַאר ַעל ַהִּקיר.

ָאז ָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהַּצָּבע, ֶׁשִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּקיר ְּבָירֹק.
ֲאָבל ַהֶּכֶתם ָהָיה ָּבִהיר ִמַּדי.

ְוָׂשַכְרִּתי ֶאת ַהַּסָּיד, ֶׁשְּיַסֵּיד ֶאת ַהִּקיר ְלִמְׁשִעי.
ֲאָבל ַהֶּכֶתם ָהָיה ֵּכֶהה ִמַּדי.

ִאם ָּכך ְוִאם ָּכך - ַהֶּכֶתם ִנְׁשַאר ַעל ַהִּקיר…
ְוִאְגַרְפִּתי ַּגְרֶזן ְוָהַלְמִּתי ַּבִּקיר, ַאְך ִהְפַסְקִּתי 

ְּבעֹוד מֹוֵעד.
ֵאיֶנִּנּיֹוֵדַע, ַמּדּוַע ָעָלה ְלֶפַתע ַעל ַּדְעִּתי,

ֵאר. ֶׁשַהִּקיר ָעלּוִּלּפֹול, ֲאָבל ַהֶּכֶתם ְּבָכלזֹאת ִיּׁשָ
ִאם ָּכך ְוִאם ָּכך - ַהֶּכֶתם ִנְׁשַאר ַעל ַהִּקיר...
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אומרים שהיה פה שמח
רינת רוזנברג

בחודש שעבר במסגרת אירועי ה-60 להקמת 
מושב עין יהב, נפתח בעין יהב בית ראשונים 
בשם: "הבית של מוטי" – מרכז תיעוד ומורשת 

עין יהב.
אתעכב רגע על השם, כי יש לו משמעות 

וחשיבות:
מוטי בן עמי הידוע יותר בכינוי מוטי חּויׇיה 
היה מראשוני עין יהב. עד לאחרונה הוא 
גר במושב בבית ששימר את אופי הבתים 
המקוריים שנבנו בעין יהב בראשיתה. לא 
מזמן עבר מוטי להתגורר בבאר שבע וביקש 
להוריש את ביתו לעין יהב בתנאי שהמושב 
יעשה בו שימוש כבית ראשונים – בית שישמש 
מרכז תיעוד ומורשת של המושב. שוש שירין 
מנהלת הארכיון בעין יהב קיבלה על עצמה 
את הובלת המהלך למימוש בקשתו ולהקמתו 

של בית ראשונים בבית של מוטי ומכאן שמו.
המהלך התחיל. הנהלת מושב עין יהב ואחריה 
גם האסיפה אישרו את הקמתו של הפרויקט 
ובעקבות זאת התגבש צוות שיוביל את 
הפרויקט. הצוות כלל את שוש שירין, רוני 
רייס, יעל קליין ונגה בן יהושע בלאק. הצוות 
גיבש רעיון כיצד להפוך את המקום למרכז 
תיעוד ומורשת מתוך שפע חומרי ארכיון – 
מסמכים, תעודות, צילומים, רשימות, פריטים 
וכלים שהיו בארכיון המושב ושנאספו מתושבי 
עין יהב. התוצאה מרשימה, מלאת עניין והיא 

נוסטלגית ואקטואלית. 
הבית הוא סיפורו של מושב עין יהב, סיפורם 
של האנשים ושל הקהילה שהחלה להתגבש 
מ-23 בנובמבר 1959, עם הגעתו של הגרעין 
הראשון להיאחזות ועד היום. הבית מסודר 

באופן נגיש, יפה )הודות לעבודת העיצוב 
הגרפי של רוני רייס( ומעורר עניין. וניתן 
להתרשם בו מאופי החיים, התרבות, החינוך, 
הפרנסה, השמחה, זמני חירום וחיי השגרה 

של עין יהב לאורך השנים.
מושב עין יהב העמיד לפרויקט תקציב ניכר 
והמועצה האזורית העבירה גם היא תרומה 

שתאפשר את הקמתו.

אומרים שהיה פה שמח... תראו בעצמכם.
שעות הפתיחה של "הבית של מוטי":

בימים א'-ג', ה'  בין השעות 12:00-10:00
בימים ג', ה' בין השעות 18:00-16:00

בסופי שבוע ניתן לבקר בתיאום מראש עם שוש 
שירין  052-8744440  

הבית של מוטי
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עת לכל חפץ
גילי פיינר וחדוה שונר

מה הסיפור עם הקשיות, הקשים 
ומה ההבדלים ביניהם?

לפי ויקיפדיה:
“קשית שתייה )מכונה בטעות גם קש שתייה( 
היא כלי צינורי המשמש למציצת נוזל, בדרך 
כלל לצורך שתייה. הקשית היא צינור צר 
עשוי מפלסטיק או חומר אחר, ישר או בעל 
ציר אקורדיוני. אופן השימוש בקשית הוא על 
ידי שאיבה באמצעות הפה מצידה האחד של 
הקשית כאשר הקצה השני טבול במשקה".

וגם: "קש הוא גבעול יבש של דגן, ממנו נלקחו 
הגרעינים".

לפי האקדמיה ללשון עברית, המילה 'קשית' 
ית למילה ַקׁש,  נוצרה בהוספת הסיומת -ִִ
למטרת יצירת שם עצם אחר וחדש שהוראתו 

קרובה. )יש עוד הרבה סיבות להוספת סיומת 
כזו, אך לא לשם כך התכנסנו(.  

אז בואו נדבר על קשיות...
2 מיליון טונות של פסולת פלסטיק מגיעה לים 
בכל שנה, 5% ממנה הן קשיות חד-פעמיות. 
העולם מחפש פתרונות לפלסטיק המשפיע 
לרעה ובאופן ניכר על הסביבה. יש היום מגוון 
של אלטרנטיבות טובות וידידותיות, אחת מהן 
היא 'קש-קשים', קשיות רב-פעמיות מזכוכית. 
זוהי אלטרנטיבה איכותית, אסתטית ונוחה 

לשימוש, שמתחשבת בסביבה ונותנת פתרון 
אקולוגי לזיהום ולהרס הסביבתי.

את הקשיות מייצרת ג'קי ואייק-עטיה מקיבוץ 
כפר רופין. פגשנו אותה בכנס "אפס פסולת" 
הראשון בישראל שנערך בתל אביב בדצמבר. 
שמענו ממנה שאת דרכה בתחום עשתה 
זכוכית בהמסה על מבער  בהכנת חרוזי 
ושילובם בתכשיטים שעיצבה. כשהתעניינו 
עוד, היא סיפרה לנו: "תחום איכות הסביבה 
יקר מאוד לליבי ולכן החלטתי לשלב בין שתי 
אהבותיי – פעילות למען הסביבה והכנת מוצרי 
זכוכית והתחלתי לייצר בסטודיו הביתי שלי 
את 'קש-קשים', קשיות אקולוגיות מזכוכית 
בורוסיליקט הידועה בסגולותיה הרבות. היא 
החזקה ביותר שניתן להשיג כיום. אפשר 

למצוא אותה במעבורות החלל..."
חווית השתייה בקשית זכוכית היא חוויה שונה 
ומיוחדת. הקשית אינה מוליכה חום ולכן אינה 
מתחממת משתייה חמה ואין בה כימיקלים 
כמו BPA או רעלים אחרים שעלולים לחדור 
לשתייה והכי חשוב, היא שומרת על הסביבה 

ועל הים מפסולת פלסטיק! 

תמונות: צילום: אמילי נורמנד, עלי אקספרס, ג'קי ואייק-עטיה קשית במבוק, קשית נירוסטה וקשית זכוכית 

)"פגז קומפוט", הגשש החיוור(
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הקש-קשים מגיעים עם אפשרות לשלב מילים 
המוטבעות על הקשית בחום של כמעט 600 
מעלות צלזיוס ונטמעות בתוך הזכוכית. הם 
ניתנים לניקוי במדיח או במברשת מיוחדת 
המגיעה איתם. יחידה הכוללת חוטר לניקוי 
25 ש"ח וניתן לרכוש אותה ישירות  עולה 
במייל  או   052-3014436 בטלפון  מג'קי 

kashkashim13@gmail.com

בערבה ניתן למצוא, במעדניה בצוקים, קשיות 
נירוסטה במחיר של 25 ש"ח לערכה הכוללת 
שני קשים. מי שמעדיף חומרים יותר טבעיים, 
יכול למצוא בספיר אצל אמילי ב'קמומילי' 
קשיות עשויות מבמבוק, במחיר של 30 ש"ח 

לערכה של שלוש קשיות.

שימוש בקשיות רב-פעמיות הוא האפשרות 
השפויה והנכונה בראייה סביבתית, אז כשאתם 
עוצרים בדרך לקפה קר, שלפו אותן מהתיק 
)יחד עם צנצנת ריקה המשמשת ככוס שתייה 
מושלמת בנסיעה(. במעשה הפשוט הזה 
חסכתם לסביבה גם כוס פלסטיק וגם קשית 
חד-פעמית. צעדים קטנים ואישיים יביאו 

לשינוי גדול, לא תצטרפו?

ואם אתם רוצים לעשות ולתרום בתחום 
המחזור והשמירה על הסביבה, אם יש לכם 
זמן פנוי ואתם אוהבים להתנדב, רוצים לחקור 
חומרים, להתנסות ולהמציא רעיונות, לנקות 
ולמיין חומרים שכבר אף אחד אחר לא רוצה...  
נשמח שתצטרפו אלינו לצוות מתנדבי המרכז. 

חדוה שונר 052-3666698
גילי פיינר 052-4260704

asmuchasneeded@gmail.com
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 שירה
אורנה טל

"שותי המים מעולם לא כתבו שיר מושלם" 
)הורטיוס(

"בין כוסית ראשונה לשלישית היה כפי שהכירוהו כולם -
חכם מפוכח, שנון, רתוע, מקשיב ושתקן.

בין שלישית חמישית או שישית
היה סגור לבו נפתח

ואלוהים הציץ מתוכו, נדיב וטוב עין.
היה אוהב את כולם ומסנגר לכולם

ומושך חסד את רעיו באמת" 
)אורלנד על אלתרמן(.

"תשתי", הוא אמר כשלימד אותי לשתות
ולחיות.

"תשתי עד כלות,
עד שהמילים יהפכו משחורות

לשקופות,
עד שהיד הכותבת

תצבע
את כולן 

באדום ארגמן". 

ואני מהלתי ויסקי בתפוז סחוט
וגמעתי וודקה שקופה

בתוך לימון חבוט.
ובהיתי עיניים,

והשקיתי גופי בערק מריר
וסחטתי את נימי גופי

בברנדי עתיק,
ושכחתי את מי שהייתי

לפני הכוסית,
וצחקתי עד כלות

וכתבתי הבלות,
ושיחקתי בזך ובאלתרמן

משחק של אבות,
וכדררתי כדור עגול,
ונגחתי בשד הגדול.

וכשכלו האדים שנטפו מגופי,
וכשפג המשקה
שכילה את גופי,

שבתי אל האיש שאמר לי ללגום,
ובכיתי חיים

של קץ
החלום. 

mailto:kashkashim13@gmail.com
mailto:asmuchasneeded@gmail.com
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חיים ברשת

רשת חברתית – מה זה בכלל? רשתות חברתיות 
לא התחילו באינטרנט. לפי ויקיפדיה רשת 
היא מבנה   )Social network( חברתית
חברתי המורכב מאנשים או ארגונים, המקיימים 

ביניהם מערכת של קשרים דו-סטריים.
האדם הוא ייצור חברתי. באופן טבעי, בעולם 
הלא-מקוון, כולנו משתייכים לרשתות חברתיות, 
לרוב ליותר מאחת. הרשתות המקוונות הרחיבו 
את האפשרויות של השתייכות לרשתות 
חברתיות, ללא מגבלות של מרחק נוהגים 
לומר שהעולם הוא בעצם כפר אחד גלובלי – 
הרבה בזכות הרשתות החברתיות המקוונות. 

רשתות חברתיות מקוונות 
הרשתות החברתיות באינטרנט החלו לפעול 

ב-2004 עם הקמתה של פייסבוק.
פייסבוק

מי לא מכיר את פייסבוק? גם אם אתם נמנים 
עם המעטים שלא ממש שם – אולי אתם 
צעירים וחושבים שהיא לא "מגניבה" מספיק, 
או שאתם מרגישים שהנוכחות הזו מאיימת 
עליכם – ועדיין, אם אינכם מנותקים לגמרי 
מהעולם הדיגיטלי – בוודאי שמעתם על 
פייסבוק – הרשת החברתית המקוונת הגדולה 

בעולם. 
איך זה התחיל? 

הכול התחיל עם מארק צוקרברג, כיום בן 35 

וכבר מיליארדר. הוא בסך הכל רצה ליצור רשת 
של חברים בקולג' שבו למד... השאר היסטוריה. 
קצת מספרים*, רק בשביל להבין עם מה יש 

לנו עסק: 
למעלה משני מיליארד משתמשים רשומים.	 
800 מיליון משתמשים פעילים ברמה 	 

יומיומית.
למעלה מ-70 שפות.	 
לכל משתמש בפייסבוק יש כ-155 חברים 	 

בממוצע )אפשר לאשר עד 5000 חברים(.
בישראל: כ-5 מיליון משתמשים רשומים.	 
לפחות 250 מיליון תמונות מועלות לפייסבוק 	 

מדי יום.
*חלק מהנתונים ישנים, המספרים עולים 

מדי יום...
איך זה עובד?  

בפייסבוק יש כמה אפשרויות של זהויות. הידוע 
והפופולארי ביותר הוא הפרופיל האישי, כל 
אחד יכול ליצור פרופיל אישי בפייסבוק, אם 
הוא בן 13 ומעלה, או שהוא מצהיר שזהו גילו 
)בפועל, אין פיקוח על הגיל, אך יש פיקוח 

על תכנים(. 
"פוסטים":  בעיקר  מפרסמים  בפרופיל 
תמונות, סרטונים או קישורים, אותם מעלים 
מהמחשב או מהטלפון, או שמשתפים תכנים 
ממשתמשים אחרים. נוסף על כך, קיימות 
קבוצות המוקדשות לתחום עניין מסוים. 

כל חברי הקבוצה יכולים לפרסם בקבוצה. 
זהות פופולארית נוספת היא דף. הדף מייצג 
עסק. ההבדל בין פרופיל אישי לדף הוא 
שבדף ניתן לפרסם )בתשלום( וגם לקבל 
נתונים סטטיסטיים על אודות הגישה לדף. 
אלו נתונים חשובים מאוד לעסקים. הדף, 
לעומת הקבוצה, שייך לעסק ומנוהל על ידו. 

רק מנהלי הדף רשאים לפרסם בו.
פייסבוק היא אולי הראשונה והגדולה ביותר, 
אבל בהחלט לא הרשת החברתית המקוונת 

היחידה. 
אינסטגרם

או בכינויה "אינסטוש". זו רשת ויזואלית 
המבוססת על תמונות וסרטונים. לאחרונה 
היא צוברת תאוצה בישראל. מקובל לחשוב 
ואנשי  יותר בשימוש של צעירים  שהיא 
אופנה, גרפיקאים וכדומה – מי שעוסק יותר 
בתכנים ויזואליים. אינסטגרם נרכשה על 
ידי פייסבוק ולכן גם מתחברת אליה, בעיקר 
בשימוש לעסקים, שהולך והופך פופולארי 
גם באינסטגרם. יותר ויותר עסקים "מגלים" 
אותה. השימוש באינסטגרם נעשה בעיקר 
מהסמארטפון. לשימוש מהמחשב צריך ממש 
להתחכם כדי לעשות בה שימוש יעיל, הכולל 

העלאת חומרים. 

גילה טל
מורה נבוכים לחיים המקוונים

 לכודים 
ברשת החברתית
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 לכודים 
ברשת החברתית

יוטיוב
רשת שעיקר ייעודה הוא שיתוף וידאו. היא 
שייכת לגוגל והיא מאוד פופולארית. לרוב 
איננו חושבים על youtube כרשת חברתית, 
אך היא רשת חברתית לכל דבר. יש בה פרופיל 
משתמש ואפשרות של העלאת פוסטים 
youtube יש יותר  – סרטוני וידאו. לאתר 
ממיליארד מבקרים בחודש, וכל דקה )!( מועלות 
אליו יותר ממאה שעות של וידאו. אין תחנת 
טלוויזיה שיכולה להתהדר בנתונים כאלו. 
 youtube יש אנשים שמתפרנסים מסרטוני
הם יוצרים סרטונים ומעלים אותם ואם הם 
פופולאריים – השמיים הם הגבול... עסק 
youtube -שמשכיל להשתמש בצורה טובה ב

יכול לייצר לעצמו חשיפה משמעותית. 
טוויטר

רשת חברתית מאוד פופולארית בעולם אך 
פחות פופולארית בארץ. 

מבוססת על תכנים קצרים יחסית שקרויים 
"ציוצים". בתחילת דרכה הוגבלו ההודעות בה 
לטקסט בלבד באורך של עד 140 תווים, בדומה 
להודעות ה-SMS. עם התקדמות והתפתחות 
האינטרנט והסמארטפונים, התעדכנו התכנים, 
וניתן היום להעלות עד 280 תווים וגם תמונות 
וסרטונים קצרים. טוויטר מאוד פופולארית 
בקרב ידוענים, שמפרסמים בה הגיגים ומחשבות 
)הכול בקיצור( ויש להם הרבה מאד עוקבים. 

בטוויטר אין סינון תכנים בניגוד למדיניות 
של פייסבוק.

אלו הרשתות  העיקריות – וממש בקיצור. יש 
עוד רבות אחרות, נישתיות: לינקדין לעסקים, 
טומבלר לתמונות ועוד. אי אפשר להתעלם 
מאפליקציות כמו וואטסאפ ודומיה, שהתחילו 
כתוכנות הודעות ומסרים והפכו לרשתות 
חברתיות כמעט לכל דבר ועניין. לתחום הזה 
של צ'אטים ומסרים מיידיים תוקדש כתבה 

מיוחדת. 

מה טוב? 
כאמור, הרשתות החברתיות הופכות את 	 

העולם לכפר גלובלי אחד. לא נדיר להכיר 
חברים דרך הרשתות החברתיות, שאחר 
כך הופכים לחברים בפועל ועוזרים ביצירת 
קשרים עם אנשים ומקומות שבדרך אחרת 
לא היה לנו סיכוי להגיע אליהם. יש לא 

מעט זוגות וחתונות שנוצרו כך. 
מאפשרות לנו לחדש קשרים אבודים מן 	 

העבר.
מאפשרות לכל אחד דרך ביטוי פשוטה וזולה. 	 
יוצרות עניין וחושפות אותנו לתכנים מגוונים 	 

ומרתקים.
מאפשרות חשיפה מדהימה עבור עסקים 	 

ואנשי ציבור. 

מאפשרות לכל אחד להגיע לאנשי ציבור 	 
וידוענים בדרך שונה ולא אמצעית. 

ואם כל כך טוב, מה רע? 
הרשתות החברתיות יוצרות תמונה מעוותת 	 

על העולם. לא כל מה שנוצץ ברשת הוא 
אומנם זהב. 

עלולות ליצור התמכרות ולגרום להסתגרות.	 
עלולות לשמש ללשון הרע, להרחקה וחרם 	 

שיכול להביא נזקים עצומים, עד התאבדויות 
של מי שנפגע. 

יכולות לגרום לפגיעה גדולה בפרטיות, 	 
בעיקר כשמדובר בקטינים.

מהוות כר פעולה נוח לרמאים )כמו מפיצי 	 
"פייק ניוז" – נושא שהוזכר בכתבה על 
שמועות לא מבוססות בגיליון עיתון ערבות 

82(, ואפילו סוטים ופדופילים.
לא אנסה כאן ללמד איך להשתמש נכון ברשתות 
החברתיות, או איך לנהל פרופיל או דף. זו 
תורה בפני עצמה שנלמדת במשך שעות רבות 
ולעסקים ברשת לכך יוקדש מאמר נפרד. רק 
אציין, שאין כל טעם להחזיק זהות ברשת 
מבלי להשתמש ולעדכן אותה ועל אחת כמה 

וכמה כשמדובר בעסק. 
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חצב - חצבה
צין - צינה

ערב - ערבה
ורד - ורדית

ספיר - ספירה
המוח - חידות ושעשועונים

חידות הוא והיא - מושגים הקשורים בערבה
דוגמא: הוא צבע והיא ירח = לבן ולבנה

/  הוא חפר בסלע היא ישוב בערבה 

/ הוא נחל בערבה והיא קרה  

/ הוא טעים לחך והיא אזור בארץ 

/ הוא צמח ריחני והיא קניון בערבה 

/ הוא ישוב בערבה והיא בדיקת כמות 

תפזורת - ישובים ומקומות בערבה
מצאו את המילים בתפזורת האותיות. המילים יכולות להופיע מימין לשמאל ולהפך מלמעלה למטה ולהפך 

ובאלכסונים. רשימת המילים:
ברק, גדרון, דרך השלום, ויידור, ורדית, חצבה, כרכשת, מואה, נקרות, ספיר, עידן, עין יהב, עין חצבה, עיר 

אובות, עשוש, פארן, צופר, צוקים, צין, קרוקולוקו, שיזף, שיטים, תמר

מוח צעיר

פתרון חידת הוא והיא

חשעבהיניעפצת

יצורדתנהישונ

יפבקרוקולוקו

מואהכברדתשיר

דרומהווהיעמד

רפוצשאתעדצרג

פאומלרקירמיצ

זרדיויידורפנ

ינצטמעקניוסי

שלעינחצבההופ

כרכשתנורמתפה

דליה שחר
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מאוזן:
1. גרופית 

7. רם – מילה משותפת 
9. יום פתוח 

11. טמפרמנט – טמפר+מנט
12. ראי!

13. כחולה – כ+חולה
15. ריר

17. באר – מילה משותפת
18. וי

20. שו  - שור ללא סוף
21. הס )משה הס(
22. כפיר – פ בכיר

25. ין – סין ללא ראש
26. יתרונות יתרו+נות

29. וטרינר - אנגרם
30. ויחל – חוזר לחיו

32. אויר – מילה משותפת
34. רקם

35. מברגה – בר במגה
36. חסה

37. הב בחזרה בה )2(

מאונך 
1. גיטרה וכינו

2. רומא – חוזר אמור
3. ומפיר - אנגרם

4. פפר
5. יתמכרו - אנגרם

6. תנוח – בחזרה חנות
8. מהרהר – משני הרים

10. חטובה – ח+טובה
14. לאסי – לא+סי )הימן(

16.ישרוטל – ישרו+טל )מוסרי(
19. יפת - אנגרם

23. ירוחם
24. גויאבה – גוי+אבה

27. נר
28. תנור – מילה משותפת

30. ריגה - אנגרם
31. יקר – יק+ר

33. רהב
35. מס – בחזרה סם

תשבץ מוח

מאוזן 
1. מעריצה נלהבת בערבה הדרומית )6(

7. אלימלך מעלה קול )2(
9. חלק מהיממה אינו סגור בתערוכת הערבה )4,3(

11. מזג הארנבון מבמבי מכלי נשק )7(
12. הסתכלי אספקלריה!)3(

13. מהו צבעה כשהוא היפוכונדר? )5(
15. נוזל צמיגי מכל כיוון )3(
17. יעקב, אורה וטוביה )3(

18. אות ניצחון מביעה כאב )2(
20. בקר ללא סוף למחזאי )2(

21. השתק סוציאליסט )2(
22. פה בכיר בחטיבה )4(

25. מדינה ללא ראש שווה כסף )2(
26. עדיפויות לחותן משה ולאלה מצרית )6(

29. לאיזה רופא טון ריר? )6(
30. חלק מפניו חוזר בתחילת פרשה )4(

32. איש ספינת דואר )4(
34. תכנן עיר קדומה בא"י )3(

35. במגה רפאלי עם כלי עבודה )5(
36. חמלה על ירק גינה )3(

37. חוזר בתוכה תן )2(

מאונך 
1. לאיינשטיין שני כלי נגינה )6,5(

2. באיטליה חזור והגד )4(
3. בור מפי מוצץ דם )5(

4. סרג'נט אורי )3(
5. כרותים יהיו לאחר לקיחת סם )5(

6. לאחר שתחזיר את מקום המסחר תשכב להירגע )4(
8. חושב מתבור וחרמון אולי )5(

10. כרותה ראש חליל וכלי נגינה )5(
14. לא זמרת כלבה! )4(

16. רשת מלונות הכניסו למים מוסרי )6(
19. בן נח פתי )3(
23. משל בנגב )5(

24. עם רצה פרי )6(
27. אבי אבנר מאיר )2(
28. חימום גז  ונפט )4(

30. היגר ללטביה )3(
31. בהמה עם ראש רחב לא זול )3(

33. רני התגאה )3(
35. תשלום יחזיר רעל )2(

)1)2)3)4)5)6)7)8

)9)10

)11

)12)13)14

)15)16)17

)18)19)20)21

)22)23)24)25

)26)27)28

)29)30

)30)31)32)33

)34)35

)36)37

פתרונות והסברים תשבץ מוח

הסבר קיצורים 
ח' - כתיב חסר

מ' - כתיב מלא
ר"ת - ראשי תיבות



המועצה האזורית הערבה התיכונה
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