ערבֹות

המועצה האזורית הערבה התיכונה | גליון  | 89סיוון תש״ף | יוני 2020

נפרדנו כך
טקס החזרתה של מובלעת צופר לירדן לנוכח אי חידושו של הסכם החכירה שנחתם
במסגרת הסכם השלום עם ירדן לפני  25וחצי שנים ,היה אירוע צנוע ועצוב.
ארז גיבורי ,מהחקלאים שנאלצו להיפרד משטחי הגידול שלהם במובלעת ,מספר על
תקוות ,על מציאות ועל פרידה עצובה .עמ' 16
יש תוכנית
מנהיגות נוער בערבה
עמ' 20

מאיה מיימוני כותבת על
צילום טבע
עמ' 30

עודד קינן שובר מוסכמות
בנוגע למינים פולשים
עמ' 28

גילוי דעת ועידכון

תושבי ובעלי נחלות
במושבי ערבה תיכונה
פעולת המועצה לשם הקטנת ערכי הנחלה לערכם היום  200-300אש”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  60תשלומים לשם הקלה.

פנו אלינו לייעוץ חינם

הסדלרמבצעים
וליווי בכניהסנחלתית,
בדבר היהוולהחלטה
ן-
הלי
יהודה 050-3037211 -
(מדיודוי לכניסה
ב ה +עו”ד)
מענה במשרד בשעות העבודה:
חינם

!!!

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

חבי 04-6227744 -
להשארת הודעות לאחר שעות העבודה -
*5278

ביקור ב
בית הלקוח -
חינם וללא
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

החברה המובילה למושבים ונחלות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת
ממליצים

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.

היסמין  9א’ ,בנימינה3055327 ,
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
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צילום שער

טקס הפרידה ממובלעת צופר
צילום :אלכס ליבק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

כתובת ליצירת קשר

חזרנו לשגרה.
חזרת הגנים ובתי הספר לפעילות מלאה מסמלת יותר מכול את החזרה לשגרת חיים.
הלימודים בבתי הספר ובגני משרד החינוך יסתיימו במהלך חודש יולי ,בהתאם להחלטות
משרד החינוך .סממן נוסף וחשוב של שגרה הוא החזרה לפעילות החוגים .ב 31-במאי חזרו
לפעול כל החוגים של מרכז קהילה ערבה – לילדים ,לנוער ולמבוגרים .הפעילות מתקיימת
בהתאם להנחיות של משרד הבריאות .בימים אלה צוות מרכז קהילה ערבה מגבש את תוכנית
פעילות הקיץ הכוללת קייטנות ,מחנות אימונים ופעילות נוער .התוכנית תפורסם בקרוב.
נקודת המבט שלנו על אירועי החודשים החולפים ,על משמעותם ועל השלכותיהם ,עוד קרובה
מדי כדי שנוכל לסכם .את ההשפעות העמוקות של התקופה האחרונה עדיין מוקדם לדעת.
עם החזרה לשגרת פעילות בכל התחומים ראוי לומר תודה לרבים וטובים שהיו בעין הסערה
בתקופה החולפת והצליחו לתת מענה ,ליצור יש מאין ולפעול לטובת קיום מהלך חיים
קהילתי תקין.
אני מודה לצוות החירום האזורי ולצוותי צח”י ביישובים על הניהול היומיומי ,לצוותי החינוך
וההוראה שהצליחו ליצור מערכת דינאמית ,מותאמת שאפשרה לקיים שגרת לימודים
ולשמר מסגרת חינוכית במציאות שונה כל כך .תודה רבה לצוות מרכז קהילה על היצירתיות
ועל היכולת לקיים פעילות עשירה של אירועים ,חיבורים וחוויות מלאות עניין ותוכן עבור
הקהילה כולה .תודה לצוות הרווחה על המענה הרחב שנתן למגוון הצרכים של התושבים.
תודה לצוותי הרפואה שהיו בקו ההגנה הראשון של ההיערכות האזורית .אני חוזר ומודה
לעירית שחר שהובילה את מערך הרפואה האזורי משגרה לחירום וכעת בחזרה מחירום
לשגרה .תודה למתנדבים הרבים בכל היישובים שנרתמו וסייעו לאורך התקופה.
תודה לכולכם על העבודה ועל המסירות.
קהילה נבחנת בימי שמחה ובימי עצב ,בשגרה ובחירום ,בימים טובים ובימים קשים .אני
גאה להיות חלק מקהילת הערבה.
בחודש שעבר אחרי יותר משנה וחצי של ממשלת מעבר ושלוש מערכות בחירות ,בזו אחר זו,
הוקמה ממשלה בישראל .התקופה הארוכה ללא ממשלה וללא תקציב השפיעה באופן ניכר
על חיי כולנו והקשתה על היכולת להוביל עשייה בתחומים רבים .עם כניסתם של השרים
וצוותיהם לעבודה ,אני מתכוון להוביל את כל המהלכים הנחוצים ולקדם את הערבה בעת הזו.
בקרוב אנחנו נכנסים לתקופת החיץ .כמו תמיד חשוב להקפיד על קיומה ובכך לשמור את
היתרון היחסי שלנו כאזור חקלאי נקי ממזיקים.
בהקשר החקלאי ,הבידוד שלנו הוא יתרוננו ועלינו להמשיך ולשמר אותו לטובתנו.

קיץ טוב לכולם,

rinat@arava.co.il

לפרסום מודעות בעיתון ,צרו קשר
traffic@arava.co.il

נועה 052-4260888

אייל בלום
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה
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חדשות ערבה
מנכ"לית

ניהול בחירום
בחודשים האחרונים פעלה המועצה במתכונת
חירום .צוותי החירום של המועצה התכנסו
באופן יום יומי בשיתוף נציג פיקוד העורף
ונציגי כוחות ההצלה (מד"א והמשטרה) על
מנת לדאוג לכל הצרכים של תושבי המועצה
בעת המשבר .הנהלים וההנחיות פורסמו
לתושבים ובוצעה אכיפה לצורך שמירתם.
במהלך ימי הסגר צוותי המועצה חילקו מזון
לתושבים בבידוד שנזקקו לכך ,נרכש ציוד מגן
למרפאות וניתן סיוע לתושבים .צוותי הצח"י
ביישובים פעלו לאורך כל תקופת החירום על
מנת לתת מענה לצרכים היישוביים .צוותי
הרפואה המצוינים בערבה פעלו ללא הפסקה

מתוך אכפתיות גדולה ודאגה לשלום הציבור.
על כך תודה גדולה.
כעת כשמצב החירום מאחורינו זה הזמן והמקום
להודות לעירית שחר-רווה ,רכזת הבריאות
והגיל השלישי על עבודתה המסורה והרצינית
בימי ניהול המשבר שבהם היא שימשה כציר
מקשר למשרד הבריאות.

“תו סגול" :התו נדרש לאישור פעילות
עסקית במסגרת הנחיות משרד הבריאות.
על מנת לקבל את אישור ההפעלה ,על כל
עסק לעמוד בהנחיות שפורסמו ומפורטות
באופן מרוכז באתר המועצה .אתם מוזמנים
להיכנס ולהתעדכן על מנת לקדם את מהלך
החזרה לפעילות בהקדם ובהתאם להנחיות.
בכל שאלה בנושא רישוי עסקים ניתן לפנות
לדניס אסולין בטלפון 052-4260652 :או במייל
.rishui@arava.co.il

ארנונה בקורונה :מליאת המועצה אישרה
בישיבתה האחרונה את החלטת הממשלה
לבטל את תשלומי הארנונה לעסקים לשלושה
חודשים על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי
משרד הפנים .בכל שאלה בנושא גבייה ניתן בריאות וחזרה לשגרה,
לפנות לחגית כלפון במחלקת הגבייה בטלפון :עינב דורי
 052-3203305או במייל  .gvia@arava.co.ilמנכ"לית

חינוך

חינוך בשעת משבר
בחודשים החולפים עברנו תקופה שאופיינה
בחוסר ודאות ובלבול .כמו תחומי חיים רבים
גם מערכת החינוך התבקשה להמציא את
עצמה מחדש על בסיס יומי ,להגיב מהר,
ללמוד שפה מקצועית חדשה ולספק פתרונות
יצירתיים לשמירה על קשר בין הצוות ,ההורים
והתלמידים .בשלב הראשון ,עם סגירת בתי
הספר והגנים לאחר חופשת פורים ,נערכנו
להפעלת למידה בקבוצות גיל ביישובים ,והחלו
להיבנות מערכות לימוד מגוונות הבנויות
מאנשי החינוך וממתנדבים בכל יישוב .עוד

לפני שהצלחנו להפעיל את התוכנית ,הוחמרו שלומדים באילת ובמעלה שחרות חזרו גם
ההנחיות והיא נגנזה .עברנו ללמידה מקוונת .הם בהדרגה ללימודים חלקיים.
היום אחרי חודשיים של למידה מרחוק כולנו במהלך התקופה למדנו וציינו את חג הפסח,
– תלמידים ,הורים וצוותי הוראה – מחזיקים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום
בתואר ראשון בזום .לאחר תקופת הסתגלות ,הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות
הצלחנו להגיע לסנכרון ולשעות קבועות של האיבה וחגגנו את יום העצמאות ול"ג בעומר.
למידה למערכות החינוך ולשכבות הגיל השונות מתחילת מאי התחלנו בהדרגה ובהתאם
בעזרת שפע אתרים לימודיים ואפשרויות להנחיות לפתוח את שערי בית הספר היסודי,
ללמידה מרחוק המצויים ברשת .מייד עם החטיבה ,התיכון והגנים .צוותי ההוראה יחד
קבלת ההקלות בהנחיות הריחוק החזרנו עם צוותי האחזקה ,הכינו את בתי הספר
מספר תלמידים ללימודים ממוקדים במרכזי לקליטה של התלמידים .את הליצנים המיותמים
הלמידה שהקמנו בהתגייסות צוותי החינוך שנותרו על דלתות הכיתות מפורים ,החליפו
המיוחד בבתי הספר .תלמידי החינוך המיוחד שלטי הסברה והדרכה על היגיינה נכונה.

למנהלי מערכות החינוך
מנהלת הגיל הרך ,אפרת שחר.
מנהל בית הספר היסודי שיטים ,רז לחוביצר.
מנהלת חטיבת הביניים ,עדי קינן.
מנהלת תיכון שיטים-דרכא ,דיתה בראונשטיין.
תודה גדולה על הובלת מערכת החינוך בתקופה מורכבת.
על עבודה מסביב לשעון למען הילדים ,ההורים וצוותי החינוך.
הוכחתם מנהיגות ויצירתיות בכל יום מחדש.
אייל בלום ,ראש המועצה.
אלעזר פויכטונגר ,מנהל מחלקת חינוך.

החזרה למסגרות לוותה בהתרגשות ובשמחה
גדולה .כולנו הסתגלנו לשגרה החדשה של
תום "הקורונה".
לצד הקושי של עבודה וחיים במשבר ,ניתנה לנו
הזכות לצפות בעוצמתה של קהילת המחנכים
בערבה :בהיענות הגדולה ,תוך הסתגלות
לשינויים תכופים ,היצירתיות בדרכי הלמידה,
בהגעה לכל תלמיד ותלמידה ועבודת הצוות
הנפלאה בניצוחם של המנהלים שעשו לילות
כימים .אני בטוח שמסירות זו מסייעת ותמשיך
לסייע לחזרה שפויה וקלה יותר לשגרה
המיוחלת ,עבור כולנו.
אלעזר וצוות מנהלי החינוך
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מרכז קהילה ערבה

נבחרת מושב
עידן זכתה בחידון
העצמאות
חגיגת יום העצמאות צוינה השנה בחידון
ערבה מיוחד שנוצר בכוחות משותפים
לקראת האירוע .כ 30-מומחים מקומיים,
מכל היישובים ,השתתפו בכתיבת החידות
לחידון בנושאים הקשורים בערבה :גאוגרפיה,
היסטוריה ,התיישבות ,מורשת ,טבע וסביבה.
שלב המוקדמות פורסם למשך חצי יממה
לכלל הציבור .השאלון ,שהתגלה כמאתגר
למדי ,חייב חיפוש מידע באינטרנט וגם
יצירת קשר עם חברים יודעי דבר מיישובים
אחרים בערבה .בסופו של דבר למעלה מ200-
משתתפים שלחו תשובות מלאות לשאלון.
שלושת המשיבים הראשונים מכל יישוב,
שענו על הכי הרבה תשובות נכונות ,היו
הנבחרת היישובית שהתמודדה בגמר .הגמר
החגיגי התקיים ביום העצמאות וכיאה לימים
אלו – הוא התקיים באמצעות אפליקציית
זום ,בשידור חי כמובן .כל נבחרת התכנסה
ביישוב שלה סביב מחשב ,וקהל רב הצטרף
וצפה בשידור החי .הגמר כלל  10שאלות.

נבחרת ספיר

צילום :רומן מורדכוביץ

נבחרת צוקים

צילום :אילת להב ביגר

שי לחג הפסח חולק לכל בתי האב בערבה .שקית אפיקומן ובה זר פרחים ,בקבוק יין ,חוברת פעילות לכל המשפחה,
הגדות לפסח ,משימה משפחתית לחג ,ואפילו כרטיס הגרלה .השקיות נוצרו ונארזו על ידי צוות מרכז קהילה ,ובעזרת
צילום :באדיבות מרכז קהילה ערבה
צוות הנוער ובני הנוער בישובים.

הנבחרות הפגינו עבודת צוות וידע רב .במקום
הראשון זכתה נבחרת מושב עידן ,במקום
השני – מושב עין יהב ,במקום השלישי – מושב
חצבה .המשתתפים זכו בפרס אישי ,ומושב
עידן זכה ב 5000-ש"ח לטובת אירוע יישובי.
תודה גדולה למשתתפים הרבים בכתיבה,
בהנחיה ,בשיפוט וכמתחרים בחידון עצמו.
תודתנו ל"כיל בקהילה" שתמכו באירוע.
החידון יצר מפגש בין-דורי מחמם לב וחיבור
לערבה בעבר ובהווה .נמשיך לקיים אותו
גם בשנים הבאות ,מקווים שפנים אל פנים.

תשלומים :למי ששילם בתשלומים בכרטיסי
אשראי – נזכיר שלא חייבנו עבור חודשים
אפריל ומאי .במהלך חודש יולי נחשב שוב
בהתאם לכמות המפגשים שהתקיימו בכל
חוג ,ובמידת הצורך – נזכה.
אירועי התרבות צפויים להתחדש בחודש
הקרוב – מופע המחול השנתי של ביה"ס
למחול ,סרטים והצגות .עקבו אחר הפרסומים.
נשמח לראותכם.

חזרה לפעילות :חזרנו לפעילות לאחר ההפסקה
הארוכה שנכפתה עלינו .מרכז קהילה נפתח
מחדש לציבור בהתאם להנחיות "התו הסגול",
הילדים חזרו לחוגים ,הנוער לפעילות נוער,
והגיל השלישי – לפעילות האפשרית בהתאם
להנחיות .שנת הפעילות תסתיים במקביל לסיום
שנת הלימודים בבתי הספר ,ב,10/7/2020-
נפרסם
ולאחריה תתחיל פעילות הקיץ ,אותה
אילת להב ביגר
בקרוב ,לאחר שנדע מה אפשרי לבצע.
מנהלת מרכז קהילה ערבה
ערבות | סיוון תש״ף ,יוני 2020
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חדשות ערבה
בריאות וגיל שלישי

חוזרים לשגרה
בהדרגה
סכנת הקורונה לא נעלמה ועל מנת לחזור
לתפקוד מערכתי ואישי אנו מאמצים אורחות
חיים מותאמות זהו אתגר מורכב – המחייב
אותנו לשמור על אורך רוח וסבלנות ,להקפיד
על כללים והנחיות שיישארו איתנו עוד זמן מה.
מדיניות המועצה בניהול החירום בימי הקורונה,
הייתה לשמר עד כמה שניתן את הרציפות
התפקודית של כל המערכות ותחומי הפעילות
המוניציפליים מהרמה הלאומית-לאזורית-
ליישובית ועד לאישית לכל תושב ותושב.
שמירת הקשר והתקשורת מול כל הגורמים
הוכיחו את עצמם ונשענו על שיתוף צוות

פעולה עם מד"א ,יחידת החילוץ ,קופ"ח
כללית ,המועצה והיישובים.
כולנו – המועצה ,הצוותים רפואיים ואתם
התושבים – שותפים מלאים ואחראים לצורך
החיוני לשמירת הבריאות של כולנו ,ועל כן
אנו מודים לכולכם על האחריות ,על אורך
הרוח ועל הסולידריות לאורך כל התקופה.
מחלקת הבריאות במועצה ממשיכה להיות
ציר מקשר בין משרד הבריאות למחלקות
המועצה השונות ומסייעת בחזרתן לשגרת
פעילות ,בהתאמת הפעילות להנחיות וההוראות
ובקבלת החלטות שקולות.

הרפואה האזורי ,וסייעו לשמור על שגרה
מסוימת תוך שמירה והקפדה על ההנחיות
שניתנו .החוסן הקהילתי והערבות ההדדית
של הקהילה אפשרו לנו לעמוד במטרת
העל שהצבנו לעצמנו – לעשות כל שניתן
על מנת לשמור על ערבה נקייה מקורונה.
לשם כך פעלנו להעביר את המידע בצורה
עדכנית ,שוטפת ומהימנה ,בזמינות מלאה
של כל בעלי התפקידים ובדיווח יומי והערכת
מצב בין המועצה ,ליישובים ,לפיקוד העורף
ולמשרד הבריאות .הצוות הרפואי האזורי
הכולל רופאים ,אחיות ,פרמדיקים חובשים
ונהגי אמבולנס המשיך להפעיל את המענה
הרפואי בקהילה בצורה רציפה ,בפעילות של עירית שחר
המרפאות ובמענה לאירועי חירום ,בשיתוף מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות

ביטחון

מניעת גנבות
חקלאיות
בהערכת מצב שקיימנו בתחילת המשבר צפינו
עלייה בפעילות הפלילית ובהיקף הגנבות
החקלאיות .לצערנו התחזית הזו התממשה .לפני
חג הפסח ובמהלכו סבלו חקלאי חצבה ,עידן ועין
חצבה מהיקף חריג של גנבות תוצרת חקלאית

של אבטיחים ,ענבים ומלונים .מקצת הגנבים
נתפסו והועברו לידי המשטרה .צוות בלשים
מתחנת דימונה תגבר את האזור בפעילות
מרוכזת במשך  3לילות ותוגברה השמירה
של החקלאים בשדות .הצבא התגייס גם הוא
למשימה והגביר נוכחות בשטחים החקלאיים.
לאחר אירוע גנבה גדול של אבטיחים ממושב
עידן שהתרחש בתחילת חודש מאי ,יצא גדוד
צה"ל הפועל בגזרה שלנו למבצע שבמסגרתו

נפרסו רכבי הגדוד בצמתים הראשיים מצומת
ציחור בדרום ועד צומת הערבה בצפון כשהם
מדווחים על כל רכב חשוד בגזרה ועוצרים
רכבים חשודים לבדיקתם .סה"כ נבדקו כ50-
רכבים בין חצות לארבע לפנות בוקר .למכלול
הפעולות של המשטרה ,צה"ל ושלנו ,תושבי
האזור ,יש משמעות גדולה בהפחתת הפעילות
הפלילית באזור.
מי שמעוניין לקחת חלק בשמירה ולהביא
להגברת הביטחון של כולנו ,מוזמן להצטרף
ליחידת "המתמיד" של משטרת ישראל הפועלת
בהתנדבות באזור ומסיירת בשדות המושבים
בלילות .להצטרפות ליחידה אתם מוזמנים
לפנות לאייל דורי מפקד בסיס המתנדבים
בטלפון .052-2914419
מרכז חילוץ והצלה :בנייתו של מרכז החילוץ
וההצלה הסתיימה ובימים אלה המבנה מתחיל
להתאכלס .משרד הקב"ט ועמדת מד"א כבר
פועלים במבנה .צוות כיבוי האש ומשרד
משטרת ישראל צפויים לעבור למבנה בקרוב.
בימים אלה מוקם במבנה מרכז הפעלה אזורי
לשעת חירום וכן מוקד חירום שיאוכלס 24
שעות ביממה בכל ימות השבוע וייתן מענה
ביטחון אישי כולל לכל האירועים בגזרה שלנו.

צ'רלי ביטון – מש"ק ערבה ,אורי לב – קב"ט ,נירן ישראל  -מפקד כיבוי אש ספיר ,אלי שריקי – כונן בכיר מד"א ,בחניית
מרכז החילוץ וההצלה החדש
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אורי לב
קב"ט

שירותים חברתיים

מענה לקהילה
בחירום
חוסנה של קהילה ניכר ביכולתה להמשיך
ולקיים רצף תפקודי תוך גמישות והסתגלות,
לשמור ולהגן על חברי הקהילה הזקוקים
לכך ולספק לחבריה תחושה של ביטחון.
מרכזי המשקים יחד עם צוותי המתנדבים
ביישובים – צוותי צח"י וצוותי חיבו"ק (חיבורים
קהילתיים) שבימי השגרה מתרגלים מצבי משבר
ומשתלמים במתן סיוע בנושאים שונים – היו
עמוד התווך של המארג הקהילתי שאפשר
לקהילה כולה ולבעלי התפקידים במועצה
לצלוח את ימי הקורונה.
צוות משמעותי שמהווה נדבך בלתי נפרד
מחוסנה של הקהילה היה ונשאר צוותי הרפואה
שלנו.
אחת המסקנות המשמעותיות מהתקופה
שעברנו היא הצורך בהמשך בנייה ושימור
של החוסן הקהילתי .המשך פעילות ותרגול
לצוותי החירום האזוריים וצוותי החיבו"ק.
אנו מזהים צורך בהקמת מערך כולל שייתן
מענה במגוון תחומים העולים מהקהילה.
צוות המחלקה לשירותים חברתיים ,העובדות
הסוציאליות ורכזת ההתנדבות יחד עם מנהלי
המחלקות השונות ממשיך לפעול על מנת
לתת את המענה הנדרש ,לחזק את הקיים
ולהשלים את החוסרים.
מענה טיפולי רגשי לאזרחים ותיקים :תוכנית
"שורשים" – תוכנית ליווי ,ייעוץ ושיקום האזרח
הוותיק בקהילה – פועלת בשיתוף מחלקת
הגיל השלישי .היא מיועדת לוותיקים שחוו
אובדן או משבר בריאות כתוצאה מתהליכים
טבעיים של הגיל או מאירוע בריאותי משברי.
כעת מאפשרת התוכנית גם מענה של טיפול
רגשי על ידי המטפלים במרכז הטיפולי ערבה
בסבסוד משמעותי .אזרחים ותיקים המעוניינים
בטיפול רגשי ובכלל במענה שיקומי ,יכולים
ליצור קשר טלפוני עם עו"ס אזרחים ותיקים
ציפי אמבר או עם נרי מזור רכזת תוכנית
"שורשים" בטלפון .08-6592248

תודה לכם!

בזכות עשרות
המתנדבים והמתנדבות,
בערבה אף אחד לא נשאר לבד.

אתם החוסן שלנו!
מועצה אזורית
ערבה תיכונה

אייל בלום,
ראש המועצה
נגה גבורי,
רכזת מתנדבים

דורית לוביש
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ערבות | סיוון תש״ף ,יוני 2020
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חדשות ערבה
החברה לפיתוח ובניין הערבה

היערכות מחודשת
פעילות החברה בחודשים האחרונים צומצמה
לנוכח משבר הקורונה ובהתאם להנחיות .כל
המחלקות התאימו את הפעילות שלהן על
מנת שלא תיפגע תוכנית העבודה השנתית.

לנוכח המשבר ואי הוודאות בכל הקשור באזור התעשייה .העבודות הושלמו והוא
לתמיכות ותקציבים ממשרדי ממשלה וגופים צפוי להיפתח בחודש הקרוב.
נוספים ,אנחנו נערכים להתאמות הנדרשות
בתקציב החברה.
עם החזרה לפעילות מלאה אנחנו נערכים נעמי בקר
גם לפתיחת מרחב עסקים ערבה הביטאט מנכ"לית

פיתוח

הכשרת שטחים
חלופיים למובלעת
עבודות הכשרת השטחים המיועדים לחקלאים
אשר נאלצו להתפנות משטחי מובלעת צופר
בסוף אפריל ,נמצאות בעיצומן .העבודות
מתוקצבות על ידי משרד החקלאות ומבוצעות
על ידי המועצה האזורית ומושב צופר.

משפחת רותם במעמד מסירת הנחלה

מרכז המשתלמים
פיתוח  65במושב פארן :הסתיים המכרז
לפיתוח  38חלקות א' של נחלות חקלאיות
ו 27-מגרשי הרחבה קהילתית ואנחנו נערכים
כעת להתקשרות עם קבלן לביצוע העבודות.
 30נחלות עין יהב :הפרויקט הסתיים עם
מסירת המגרשים למשפחות .בשעה טובה
ובהצלחה לבעלי הנחלות.
מור זילברשטיין
מנהל פיתוח

צילום :מור זילברשטיין

סיום שנת הפעילות
נדחה לאוקטובר
במהלך חודשי הסגר לא התקיימו לימודים
בקמפוס המשתלמים .תוכנית הלימודים
לסטודנטים הותאמה וכללה מפגשי למידה
מרחוק באמצעות אפליקציית זום .צוותי
ההוראה יצרו תרגילים ובכל יום קיבלו
הסטודנטים פרק לימוד חדש .יוזמה נוספת
של הוראה מרחוק ,בנושא יזמות ,נעשתה
בשיתוף סטודנטים בוגרים מווייטנאם .בהתאם
להנחיות אנו חוזרים ללימודים בקמפוס.
לנוכח עצירת הטיסות ,חזרת הסטודנטים
לארצם נדחתה לחודש אוקטובר .לאחרונה
קיימנו פגישות עם החקלאים לצורך בחינת
השינוי והאפשרות להשארת הסטודנטים
במהלך חודשי הקיץ .במקביל אנחנו עושים
התאמות והשלמות של תוכנית הלימודים
לתקופה זו.

חני ארנון
מנהלת מרכז משתלמים

צמיחה דמוגרפית

זה הזמן להיקלט
בערבה
תקופת הקורונה תפסה את מחלקת הצמיחה
הדמוגרפית בשלבי הכנה מתקדמים לקראת
קמפיין שיועד להתקיים בחודשי האביב,
החודשים שבמהלכם משפחות מקבלות
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החלטה על מעבר ושינוי מקום מגוריהן,
מעבר המתרחש על פי רוב בחודשי הקיץ.

העדיפויות שלהם ,והחלה מגמה של פניות
והתעניינות של משפחות ,בעיקר של משפחות
צעירות ,לבדוק אפשרויות של קליטה בערבה.
לאור זאת אנחנו מקדמים בימים אלה שיווק
מואץ של אפשרויות הקליטה בערבה.

לנוכח המציאות בחודשים האחרונים נאלצנו
להקפיא את המהלך .מן הצד השני המציאות
שחוו משפחות רבות בכל הארץ ובעיקר בערים
בתקופה האחרונה ,גרמה להן לחשוב מחדש יונתן נריסנה
על דרך החיים של התא המשפחתי ועל סדרי רכז צמיחה דמוגרפית

החברה לפיתוח ובניין הערבה
אינטרנט ערבה

אתר הערבה בימי
קורונה

לחינוך ,לגיל שלישי ,קישורים מועילים ומידע
לגבי חומרים שניתן להפיג בעזרתם את הבידוד
והסגר שנכפה עלינו .חלק מהחומרים יהיו
רלוונטיים גם בהמשך.

מייד כשהתברר גודל השפעתה של הקורונה
על מציאות החיים ,הוכן באתר המועצה דף לוח האירועים האזורי התרוקן מתוכן ומכיוון
מיוחד לערבה שנקרא "ערבה בימי קורונה" .שאת האירועים הפיזיים החליפו אירועים
מקוונים ,הלוח עשה הסבה ללוח אירועים
כל המידע ההכרחי לימים אלו רוכז בדף
מקוונים https://www.arava.co.il/events
.https://www.arava.co.il/corona
וימשיך לפעול כך עד שנחזור להיפגש.
הדף התעדכן על בסיס יומי ,והוא ממשיך
ומתעדכן גם בעת כתיבת שורות אלו .הדף שירות לתושבי הערבה :אני מחזיקה בימים
ריכז (ועדיין מרכז) את כל המידע לעסקים ,כתיקונם ראוטרים עבור מנויי "אינטרנט

ערבה" כדי להקל עליהם במקרה של תקלות.
ב"ימי הקורונה" שבהם הנסיעות היו בעיתיות,
השירות הזה נפתח לכל תושבי הערבה ,כמו
גם שימוש בכל מדורי לוח המודעות שברגיל
משרת את מנויי "אינטרנט ערבה".
לאחרונה התחלנו ליצור טפסים מקוונים
מיוחדים ע"פ הצרכים שהוגדרו – מגמה
שכנראה תמשיך בעתיד .ניתן למצוא אותם
כאן.https://www.arava.co.il/56 :
גילה טל
מחלקת אינטרנט

תיירות

תיירות בעידן פוסט
קורונה

בפתאומיות בשיא העונה והותירה עסקים
רבים ללא הכנסה בתקופה שבה בדרך כלל
התיירות בשיא פריחתה.

ענף התיירות התמודד בעבר עם משברים
רבים והושפע ממגוון רחב של אירועים (טרור,
מחלות ואירועי טבע חריגים) .בעת הזו ,נראה
כי המשבר הנוכחי ,משמעותי ועמוק מכל
המשברים שקדמו לו ,והשפעתו על הענף
היא גלובלית וקשה .תנועת התיירות נפסקה

מחקר שנערך בקרב קהל הלקוחות ובקרב
בעלי עסקים תיירותיים ,על ידי מרכז מדע
ים המלח בשיתוף תיירות ערבה ותיירות הר
הנגב ,מעלה ממצאים ותובנות שמהם תגזור
מחלקת תיירות את תוכנית השיקום לחודשים
הקרובים .ממצאי המחקר מראים העדפה

יחידת אירוח חדשה בחאן דרך הבשמים

צילום :מאיה מיימוני

ברורה ליציאה לנופש בארץ ולא בחו"ל ,העדפה
לחופשה במרחבי הטבע הפתוחים ,העדפה
ללינה בצימרים ולא במלונות .חרף הלחץ הניכר
והרצון לצאת ולהתאוורר ,רבים מציינים כי
לא יצאו לחופשה בחודשים הקרובים מחשש
מהדבקה ורתיעה מחופשה תחת מגבלות
הקורונה .המחקר מראה באופן ברור את
חשיבות אמצעי המיגון והחיטוי בכל אתר ולא
פחות חשוב מכך ,הסברה נכונה ללקוחות.
התחרות על פלח תיירות הפנים ומתוכה על
אלו שהצהירו כי הם מעוניינים בנופש כבר
בתקופה הקרובה ,היא רבה .מחלקת התיירות
ממקדת מאמץ בהתאמות שיווקיות למצב
החדש הכוללות פרסום ,שיווק ,יחסי ציבור
אזוריים וכמובן עידוד כל בעל עסק תיירותי
לייצר במקביל שיווק פרטני בכל הערוצים ,על
מנת להגיע למיצוי מקסימאלי של החשיפה.
דגש מיוחד יושם בנושא הסברה נכונה ומפורטת
של צעדי התגוננות ,מיגון וחיטוי.
תוצאות המחקר והתובנות העולות ממנו,
מאפשרות לנו גם לתכנן תוכנית ארוכת טווח
עבור מחלקת התיירות ולהציע המלצות
לביצוע לגופי התיירות השונים – בעלי עסקים
ותיירנים ,ארגונים כדוגמת קק"ל ,רט"ג וכמובן
משרד התיירות.
מרב עמית
מנהלת תיירות ערבה
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חדשות ערבה
ועדה מקומית  -מחלקת הנדסה

אולם ספורט חדש
בספיר
אולם ספורט חדש מוקם ביישוב ספיר והוא
יכיל  250מקומות ישיבה .האולם כולל מלתחות,
חדרי ציוד ,חדרי צוות ושירות .האולם משתלב
במתחם הספורט של בית הספר והוא מהווה
תוספת משמעותית ונדרשת לנוכח הצרכים
הגדלים של בתי הספר ופעילות מרכז הקהילה.
האולם נבנה ברובו בשיטת בנייה טרומית
המאפשרת הקמה מהירה יחסית שצפויה
להסתיים במהלך הקיץ והוא צפוי לפעול
בשנת הלימודים הבאה.
כרמל הר-גמליאל
מהנדסת המועצה

צילום :גדי גוהר

הקמת אולם ספורט חדש בספיר

רשות הניקוז

סיכום אירועי
שיטפונות
שני אירועי שיטפונות משמעותיים התרחשו
בערבה בחודשים פברואר ומרץ.
במהלך  25-24בפברואר התרחש אירוע
שנגרם כתוצאה מכמות משקעים גדולה
(כ 60-מ"מ נמדדו בצומת מנוחה) בפריסה
רחבה .כתוצאה מכך כל נחלי הערבה זרמו

מאגר עשת 13.3.20

 10ערבות | סיוון תש״ף ,יוני 2020

הראשיות .נזקים כבדים נגרמו לתשתיות
בשטחים החקלאיים בעקבות גלישתו בשנית
של מאגר עשת.
החל מתום אירועי הזרימה רשות הניקוז
עוסקת באופן רציף בשיקום הנזקים .השיקום
כולל טיפול בתשתיות ,חיזוק סוללות הגנה.

ותועדו בהם זרימות חזקות .כתוצאה מכמויות
ומעוצמת הזרימה בנחל חיון ,מאגר עשת
עלה על גדותיו וגלש בחלקו המערבי בפעם
הראשונה מהקמתו בשנת .1986
אירוע גשם נוסף התרחש בימים  14-12במרץ
ובמהלכו ירדו כ 25-מ"מ גשם באזור פארן.
אירוע זה הוביל גם כן לזרימות חזקות לכל
אורכה של הערבה .הזרימות לוו בכמויות סחף
גדולות שהצטברו על הכבישים וגרמו יחד גיל סלוין
עם הזרימות החזקות לחסימת כל הדרכים מנכ"ל

צילום :דורון בנציוני

הוועדה חקלאית

השפעת הקורונה על
ענפים מבוססי יצוא
משבר הקורונה שפקד אותנו הדגיש את
חשיבותו של ענף החקלאות בישראל בכלל
ובערבה בפרט" .ביטחון המזון" וחשיבות
אספקת תוצרת חקלאית טרייה ,קיבלו
משמעות ברורה יותר בקרב ציבור הצרכנים.
יחד עם זאת משבר הקורונה השפיע במידה
גדולה על ענפים המתבססים על יצוא אווירי
כמו דגי הנוי ,פרחים ותבלינים .עיתוי הסגר
האווירי היה לקראת סוף יצוא הפלפל ושם
הפגיעה הייתה קטנה.
הענפים שנפגעו נסקרו על ידי הקרן לנזקי
טבע לצורכי תיעוד במידה שיוקם מודל
פיצוי מתאים.

רצינו להגיד תודה!
על התמיכה והפרגון לאורך התקופה האחרונה.
מחכים לכם ביקב עם הטבות ייחודיות לתושבי הערבה.

moa winery | www.moawine.co.il | 052-3666095

סיור משרד החקלאות :באמצע מאי ביקרו באזור
צביקה כהן סמנכ"ל בכיר במשרד החקלאות
האמון על מנהלת ההשקעות ,יואב מורג
מנהל מחוז הנגב וצוות משרדו .הסיור עסק
בנושא עבודות להכשרת השטחים החלופיים
למובלעת צופר .הביקור כלל גם התייחסות
לנזקים הכלכליים שפקדו את ענפי החקלאות
השונים והמענה הנדרש להם.
תקופת החיץ :ההכנות לסיום העונה נמצאות
בעיצומן ואנו נערכים לתקופת החיץ .אני שב
ומזכיר את חשיבות קיומה כנדרש של תקופת
החיץ כדי לצמצם נזקים עתידיים בגידול.
עובדים זרים :בשלב זה אין צפי לשינוי ההנחיות
הנוכחיות לפתיחת השמיים ולאפשרות להגעתם
של עובדים נוספים .מייד עם קבלת שינוי
בהנחיות ,יועבר מידע לכל החקלאים.

מתגעגעים ליוגורט?
גם אנחנו

בקרוב במתחם המסחרי החדש בעין יהב
פתיחה מחודשת של היוגורטיה.
יוגורט ,קפה ,מאפים והפתעות נוספות

אז ...ניפגש בפינה!

אורן קורין
יו"ר הוועדה החקלאית

חדשות ערבה
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

חוזרים לגידול
פרחים
שטחי גידולי הפרחים בערבה הצטמצמו במהלך
 20השנים האחרונות .היו לכך סיבות רבות
ובהן עלות העבודה ,הפרשים בשערי המטבע,
עליית מחירי התשומות החקלאיות ותחרות
ממדינות שבהן עלויות הגידול נמוכות .היו
שנים שהפער בין גידול פרחים ליצוא לבין
גידול ירקות (פלפל בעיקר) היה משמעותי
לטובת הפלפל ,אולם בשנים האחרונות יצוא
הירקות הולך ומצטמצם ומוביל מגדלים
רבים לשיווק בשוק המקומי שנפחו מוגבל.
מצב זה מחייב יצירת אלטרנטיבות .אנחנו
מאמינים שבגידול פרחים ליצוא יש עדיין
יתרון יחסי למגדלים בערבה מבחינת אקלים
ואורך יום על פני אזורים אחרים בעולם .לכן

גלוריוזה הדורה
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במהלך השנים האחרונות נעשתה במו"פ
עבודה רבה באקלום זני פרחים חדשים על
מנת לפתח אלטרנטיבות לגידולי הירקות.
איתור המינים לבחינה נעשה בעזרת שלושה
פרמטרים עיקריים:
 .1סקירת הפרחים המבוקשים במסחר העולמי.
 .2מידת התאמתם לתנאי הגידול בערבה.
 .3מגמות ופיתוחים מחברות זרעים ומשתלות
שונות בארץ ובעולם.
פרמטר נוסף מבחינתנו הוא גידולים רב-שנתיים
שיאפשרו חיסכון בעלויות למגדל .בימים אלה
אנו בוחנים במו"פ מספר מיני פרחים:
איבריס דו כנף סוככני (:)Iberis umbellate
פרח ממשפחת המצליבים המשמש לגינון.
מוטי הררי ממו"פ ערבה דרומית טיפח זן
בעל פרחים גדולים בצבע לבן וענפי פריחה
ארוכים .הריבוי נעשה מזרעים וניתן לזרוע

צילום :באדיבות מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

ישירות בשטח .זריעות באמצע חודש אוקטובר
נקטפו לקראת סוף דצמבר .פרח זה יכול
לשמש כפילר לסידורי פרחים בארץ ובחו"ל.
קיפודן גלואי ( :)Echinopsפרח ממשפחת
המצליבים .הביקושים באירופה לפרח זה
גבוהים בחורף .פריחתו הטבעית היא בחודשי
האביב .אנו בוחנים גידול פרח זה להפרחה
באמצע החורף וכגידול רב-שנתי .הקיפודן נשתל
בתחילת אוקטובר והקטיף החל בתחילת מרץ.
גלוריוזה הדורה ( :)Gloriosa superbaמטפס
השייך למשפחת הסיתווניים .מוצאו באפריקה
הטרופית ואסיה ,הריבוי מזרעים או מחלוקת
הפקעות .צמח זה הינו רעיל ומכיל קולכיצין,
ריכוזים גבוהים ימצאו בזרעים ובפקעות.
אנו מגדלים פרח זה במו"פ כבר  4שנים.
הפקעת מוציאה ענף וממנו מתפתחים ענף
פריחה אחד או מספר ענפי פריחה ,תלוי
בגודל הפקעת .לאחר הפריחה הצמח מתייבש,
הפקעת מתנוונת ונוצרות פקעות בת שמהן
צומח פרח נוסף .קיים גידול מצומצם ביותר
של פרח זה בערבה.
אדמונית ( :)Peonyפרח גדול וריחני שמוצאו
באסיה ,אירופה וצפון אמריקה .גדל באזורים
קרים .לצמח כתר שורשים .בחודשי החורף
הצמח מצוי בתרדמה בטמפרטורה של  2מ"צ
ואף פחות .באביב עולים ענפים עם פריחה.
בחודשי הקיץ נראה שיח ירוק ,עם עלייה
בטמפרטורה הצמח מתייבש ונכנס לתרדמה
עד האביב הבא .על מנת לגדל פרח זה בערבה
אנו משנעים את הדליים עם הכתרים אל
הקירור לתקופה של  3חודשים בטמפרטורה
של  2מ"צ .על ידי השינוע אנו יכולים לקבוע
את מועד ההפרחה וכך להגיע לקטיף פרחים
בחודשים ינואר פברואר שבהם המחירים אותם
פודה פרח זה גבוהים .בתחנת יאיר ישנם  2זנים
של אדמונית – קורל סנסט והנרי בוקסטוק.
זנים אלה נמצאו מתאימים לגידול בנגב ולכן
התחלנו את גידול האדמונית בערבה עם זנים
אלה .גידול האדמונית מחייב השקיה במים
מותפלים .האדמונית גדלה בערבה זו השנה
ה 3-ואנו מגיעים לאיכויות טובות ביותר.
אלו חלק ממיני הפרחים שנבחנים במו"פ,
חקלאים שרוצים להיכנס לענף מוזמנים ליצור
קשר עם מעין קיטרון לקבלת מידע מקיף.
אילון גדיאל,
מנהל המו"פ

מו"פ מדעי

פעילות המו"פ
המדעי בתחנת יאיר

לפיכך ,חוקרי המו"פ המדעי המתגוררים בערבה
– ד"ר רבקי אופיר ,ד"ר גדעון ווינטרס ,ד"ר
ניבה רוסק-בלום ,ד"ר יעל בר לבן ,ד"ר עודד
קינן ,אני ושלוש עוזרות המחקר – פועלים
וחוקרים בו במעבדות שהוקמו לקידום מחקרינו
הבסיסיים והיישומיים .לחוקרים המתגוררים
באזור יתרון מובהק בכך שהם מכירים באופן
בלתי אמצעי את המרחב ואתגרי החיים בו
ומחפשים כיווני מחקר שיסייעו לפיתוח האזור.
המו"פ המדעי עובד בשיתוף פעולה מלא עם
המו"פ החקלאי ,שיתוף פעולה אשר הניב
מספר מחקרים יישומיים שזכו לתמיכה גדולה
מקרנות מחקר התורמות לתעשייה .המחקרים
העיקריים הם בתחומים של ביוטכנולוגיה,
חדשנות בחקלאות ,גילוי תרופות ,דגי זברה
כחיית מודל למחלות עצביות ,אקולוגיה,
גיאולוגיה ,השפעת שינוי האקלים ,זנבנים ועוד.
מחקרים רבים מבוצעים בשיתוף ובתמיכת
גורמים הפועלים באזור כמו רשות ניקוז
ערבה ,רט"ג ,קק"ל וגופים נוספים.
מעבר לפעילות המחקרית ,המו"פ המדעי
מקדם פעילויות רבות לקידום החינוך המדעי
והסביבתי בקהילה יחד עם "חממת ערבה"
בניהולו של עודד קינן ,שאחראי על תחום
החינוך המדעי בכלל המו"פ המדעי.

בתחנת יאיר ,במבנה משותף עם המו"פ
החקלאי ,פועל המו"פ המדעי .רבים מכם
מכירים את חוקרי המו"פ המדעי ,חלקכם
באופן אישי ובהיכרות יומיומית .עם זאת אני
מאמינה כי אינכם מכירים את הגוף העומד
מאחורינו – מו"פ מדבר וים המלח .המו"פ
המדעי הוא שלוחת הערבה התיכונה של
מו"פ מדבר וים המלח ,מרכז מחקר ופיתוח
אזורי יישומי שהוקם ביוזמת משרד המדע
והטכנולוגיה .מטרתו העיקרית היא להוות
מרכז מחקר מוביל בתחומים מגוונים תוך
ניצול המאפיינים הייחודיים של האזור שבו
הוא פועל ומתן מענה לצורכי הפיתוח של
האזור .להקמת המרכז שותפות המועצות
האזוריות ערבה תיכונה ,אילות ,תמר ,מגילות
ומצפה רמון .הוא פועל בחסות אקדמית של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,כמוסד ללא כוונת
רווח .למו"פ מדבר וים המלח ארבע שלוחות:
שלוחת ים המלח במצדה ,שלוחת חבל אילות
ביוטבתה ,שלוחת מצפה רמון ושלוחת הערבה
התיכונה .בסה"כ במו"פ כ 80-עובדים מתוכם
 30חוקרים בעלי תואר שלישי.
שלוחת הערבה התיכונה פועלת כפלטפורמה במסגרת זו תוכנן להתקיים גם השנה יום
אקדמית-יישומית לקליטת חוקרים בערבה המדע הישראלי אשר בוטל בעקבות הנחיות
התיכונה ולקידום מחקרים יישומיים במרחב .ומגבלות הקורונה .לנוכח הביטול משרד

פעילות בזום ביום המדע

צילום :באדיבות מו"פ מדבר וים המלח

הכנת שובך במסגרת קייטנת הצפרות

צילום :אלירז דאי

המדע הישראלי רתם מספר גופים מובילים
בנושאי חינוך מדעי בישראל וקיים את יום
המדע באופן וירטואלי .בהובלתו של עודד קינן
נרתמנו יחד עם מכון דוידסון לחינוך מדעי,
מכללת תל חי ,מדעטק ,מוזיאון המדע וגופים
נוספים וקיימנו אירוע עשיר ומעניין שכלל
מפגשי זום עם חוקרים ,הרצאות והפעלות.
בשיא הפעילות השתתפו למעלה מ500-
איש מכל רחבי הנגב באירועים שלנו .אירוע
מוצלח נוסף במהלך הקורונה היה קייטנת
הצפרות הווירטואלית – "מביאים את הטבע
הביתה" .האירוע התקיים בחסות שותפות
ביחד-ערבה אוסטרליה .במסגרת הקייטנה
יוצרו באמצעות חותך הלייזר של מרכז Make
ערבה ,מאות ערכות של מגשי האכלה לציפורים
והם חולקו למשפחות שנרשמו לפעילות.
מעל ל 100-משפחות השתתפו בקייטנה .הן
בנו את הערכות ,צבעו אותן ,צפו בציפורים
בחצר ביתם ושיתפו את התצפיות בקבוצה.
בכל בוקר ובכל צהרים קיבלו המשתתפים
בקבוצת ווטסאפ שנפתחה לפרויקט ,מגוון
פעילויות בנושאים שונים מעולם הצפרות
שכלל כתבות ,משחקים ,הפעלות וסרטונים
(כל המידע נאסף מהאינטרנט וזמין לכל אחד).
בכל יום נפגשו יחדיו בזום ובשידור חי ביוטיוב,
וקיימנו שיחה עם חוקרים וצפרים בולטים.
ד"ר שרית אשכנזי-פוליבודה
מנהלת שלוחת ערבה תיכונה,
מו"פ מדבר וים המלח
ערבות | סיוון תש״ף ,יוני 13 2020

חדשות ערבה
בין השיטין

שינויים והתאמות
במהלך ימי הקורונה
פעילות העמותה בחודשי הקורונה עברה
שינויים והתאמות למציאות שנכפתה על כולנו
ויחד עם זאת לא פסקה לרגע .התאמנו את
הפעילות בתוכניות השונות ואנחנו נערכים
לעתיד לבוא.
מכינת ערבה :שלוש המכינות – חצבה ,פארן ועין
יהב – קיימו מסוף מרץ ועד אמצע מאי  7שבועות
של התנדבות .סגירת המכינות ב 15-במרץ
והרצון לתת מענה לצרכים שנוצרו בעקבות

הסגר ,הביאו אותנו להחלטה "לשנות משימה"
ולהוציא את החניכים שלנו להתנדב היכן
שצריך .זכינו להיות אחת המכינות הראשונות
שיצאו להתנדב ואחת האחרונות לסיים את
פרק ההתנדבות .עשינו זאת בחוליות של
עשרה חניכים ,ע"פ נהלים מיוחדים ובשיתוף
פעולה עם עמותות ,מועצות ועיריות – בדימונה
(הקמת מרכז מתנדבים ביחד עם העירייה),
ערד (כפר נרדים) ,נתיבות ,באר שבע ,באר
יעקב ,הרצליה ,חדרה ,בית שמש ,גולן ,כפר
עציון ועוד ועוד .אני גאה מאוד בחניכים
ובבוגרי המכינות שלנו שהתגייסו לסייע
בהמוניהם לאורך כל התקופה בחלוקת מזון,

תרופות ,תגבור צוותים חינוכיים ומשימות
רבות נוספות .מאמצע מאי חזרו המכינות
לערבה לחודש וחצי אחרונים של שנת המכינה
אשר תסתיים בתחילת יולי .חניכי המחזור
הבא כבר גויסו ואנחנו מתוכננים להתחיל
עם  125חניכים חדשים.
מדרשת הערבה  -שנה ב' :חניכי המחזור הראשון
שסיימו את הפעילות בתוכנית עוד לפני
משבר הקורונה ,התגייסו לצה"ל .במהלך
חודש אוגוסט צפויים  25חניכי המחזור הבא
(מחזור ב') להגיע לערבה לאחר שהסתיים
תהליך המיונים לתוכנית .התוכנית תפעל
באותה מתכונת שפעלה בהצלחה במחזור
הראשון – עבודה בחקלאות ,לימודים בתחומי
ידע רחבים ,אחריות רחבה על ניהול התוכנית
בידי החניכים ,לימוד משותף עם הקהילה
בערבה על בסיס שבועי קבוע .הצלחת התוכנית
במחזור א' הביאה לביקוש רב לתוכנית שלנו
ואנחנו מברכים על כך.
עבודה עברית 70 :משתתפי התוכנית נשארו
בערבה לאורך כל התקופה המרכזית של
הקורונה .היה לכולם ברור שלא ניתן לצאת
מהערבה ולחזור אליה .חלקם נשארו  8שבועות
ברצף ויש מהם שלא עזבו את הערבה 13
שבועות רצופים .זו תקופה ייחודית לתוכנית
ואחד מהיבטיה המיידים הוא עלייה דרמטית
במספר הצעירים הפונים לחפש עבודה
בחקלאות .לאור העלייה בביקוש לעבודה
מצד הצעירים ,בכוונתנו לפתוח את תוכנית
החורף הקרובה עם יותר מתחמים ביותר
מושבים ועם מספר משתתפים גבוה מאי פעם.
חוות בין השיטין :בימים אלה החלה העבודה על
הכנת החווה לעונה הבאה .בימי הקורונה שהיו
ימי הפעילות האחרונים בעונה שהסתיימה,
סיפקה החווה תוצרת חקלאית טרייה במספר
מבצעי קטיף וחלוקה על ידי נוער הערבה לאנשי
הגיל השלישי בערבה ולמשפחות פליטים
החיים באילת .לקראת העונה הבאה אנחנו
נערכים לכל תרחיש מבחינת המענה התיירותי
שהחווה מציעה ,ולהתאמות שיידרשו כדי
להמשיך ולאפשר ביקורים ,סיורים ופעילות
בחווה.

התנדבות בכפר נרדים בערד
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צילום :באדיבות עמותת בין השיטין

בריאות!
אבישי ברמן
מנכ"ל

שותפות ביחד ערבה אוסטרליה של הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית
הקימה קרן הלוואות
חירום
אנחנו מתמודדים עם משבר חסר תקדים
שאינו פוסח גם על העולם היהודי בתפוצות.
לנוכח הפגיעה שיצרה התפשטות נגיף
הקורונה ,הסוכנות היהודית הקימה ,לראשונה
בתולדותיה ,קרן הלוואות חירום לקהילות
היהודיות בחו"ל שנמצאות בסכנה .הפרויקט,
שהוקם על ידי הסוכנות היהודית ביחד עם
שותפיה בקרן היסוד ובפדרציות היהודיות
של צפון אפריקה ,נועד לייצב את מצבן של

חדשים עם ותק של עד שנתיים יידרשו ערב/ה
אחד/ת ,ולעסקים ותיקים יותר – ללא בטחונות.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מנהלי
הקרנות של הסוכנות היהודית ,מחוז דרום,
תמר דעי בטלפון . 08-6295688
אנו נמשיך לקדם את העשייה של השותפות
בערבה לצד חיזוק הקהילה היהודית באוסטרליה
ושמירה על הקשר עם חברינו בצד השני של
העולם.

הקהילות ושל הגורמים המעניקים להן עזרה
חיונית.
בד בבד בארץ ,המרכז לעידוד עסקים של
הסוכנות היהודית ,במסגרת יחידת השותפויות,
מפעיל קרנות לעידוד עסקים שלהן תורמות
קהילות יהודיות ברחבי העולם לעידוד צמיחה
כלכלית בישראל .בקרוב תפתח הסוכנות
היהודית קרן חירום לעסקים קטנים בפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית של ישראל ,בדגש
על חקלאות ,שירותי תיירות והסעדה .הקרן
תעניק הלוואות בסכומים של עד  100אלף
ש"ח בריבית קבועה של  3אחוזים ותקופת היא-לי בלוך עשת
גרייס ארוכה (עד שנה של תשלומי ריבית ממונה שותפות ביחד ערבה אוסטרליה של
בלבד ורק אז תחילת תשלומי קרן) .לעסקים הסוכנות היהודית.
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ארז גיבורי

צילום :אורן קורין

עוד לא
אבדה
תקוותנו
ארז גיבורי

ביום חם ,תחת שמש חסרת רחמים ,בעיצומה של מגפת הקורונה,
עמדנו עטויי מסכות ,קבוצת נשים ,ילדים וגברים ,לטקס פרידה קצר
ועצוב .אולי טוב שהיו לנו מסכות שהסתירו ולו במעט את העצב של
כל הנוכחים .עמדנו יחד לא רחוק משער המעבר למובלעת כדי לציין,
באקורד סיום סמלי וממשי ,את נעילת השער ל”מובלעת צופר” .מה
שהיה כבר לא יהיה יותר .נעילת השער סימלה את סיומו של פרק
משמעותי לחקלאי מושב צופר ולי באופן אישי.

ב

שנת  2007הגעתי לצופר בעקבות זוגתי
טל דואק .הגענו למושב אחרי טיול
של שנה באוסטרליה וניו זילנד .בשנתיים
הראשונות טל למדה באילת ואני עבדתי
במשק של דואק (אבא של טל) ובעבודות
נוספות .בשנת  2009נקלטנו כחקלאים .היות
שבאותה תקופה לא הכשירו מספיק קרקע
לחקלאות בצד הישראלי ,המושב הקצה
לכל נקלט  30דונם של שטחים חקלאיים
במובלעת ו 20-דונם נוספים בצד הישראלי.
על  30הדונם שהוקצו לנו במובלעת הקמנו
בתי רשת לגידול פלפל .שנה לאחר מכן ,על
מנת ליעל את העבודה והמשאבים ,החלטתי
לרכז את החלקות שלי במקום אחד והחלפתי
את השטחים שהיו לי בצד הישראלי בשטחים
אחרים במובלעת .מאז כל החלקות שלנו היו
במובלעת.
תשע שנים עברו ,עונות חקלאיות חלפו ,ילדים
נולדו ,התבגרנו ,עבדנו ,למדנו ,התמקצענו,
החיים עצמם – שגרה טובה.

לפני הכול ,אבל השלכותיו עלינו הן עצומות.
בזירה המדינית פעלנו עם משרד החוץ והמל"ל
(המטה לביטחון לאומי) .המטרה הייתה לבחון
ולקדם כל מהלך אפשרי כדי להשאיר את
המובלעת בידינו ולחדש את הנספח בהסכם
השלום ב 25-שנים נוספות.
בזירה המעשית התכוננו לאפשרות שהמובלעת

כדי להתמודד עם האירוע,
פעלנו מתוך הבנה שיש
תרחיש אופטימי ותרחיש
פסימי ,וצריך להיערך
לשניהם
לא תישאר בידינו ובהתאם להיערך עם שטחים
חלופיים .לשם כך נדרשת הכשרת קרקע
לחקלאות – איתור שטחים מתאימים ,הסדרת
אישורים ותקציב לביצוע העבודות.

בזירה נוספת פעלנו להסדרת חקיקה שנועדה
להביא לכך שיתקבל אישור של הממשלה
לנוהל סיוע ופיצוי לחקלאים שיאלצו לפנות
את שטחי הגידול שלהם מהמובלעת.
שלוש הזירות חייבו תקשורת טובה ורציפה
עם כל הגורמים .קיימנו פגישות רבות מספור
עם בעלי תפקידים רלוונטיים בכל הדרגים
במשרדי הממשלה המעורבים .ועדת המובלעת
וראש המועצה השקיעו מאמצים רבים ואין
ספור שעות עבודה להביא לידי כך שייעשה
כל מה שנדרש כדי למצוא פתרונות שייקחו
בחשבון את ההשלכות הכלכליות של פינוי
המובלעת .חשוב היה לנו שהנושא יטופל לא
רק בהיבט הלאומי אלא גם במישור הפרטי
הנוגע לחייהן של  39משפחות שפרנסתן
מגיעה משטחי הגידול החקלאיים במובלעת.
מעבר לקושי הרב שכרוך בשמירה על שטחי
גידול לצורכי פרנסה נתקלנו גם בקושי עצום
להוביל את המהלכים הנחוצים במציאות
פוליטית ניהולית בלתי נסבלת ,ללא ממשלה

רעם ביום בהיר
ב 21-באוקטובר  ,2018שנה לפני סיומן של
 25השנים הראשונות בהסכם החכירה של
המובלעת ,הודיעה ירדן כי אין בכוונתה לחדש
את תוקפו של הנספח הנוגע למובלעת בצופר
ולמובלעת בנהריים .מייד עם הודעתו של מלך
ירדן ,הקמנו במושב צוות לטיפול באירוע
המורכב הזה ובהשלכותיו .בהמלצתו של ראש
המועצה ,אייל בלום ,עבדנו עם כלכלן שהיה
מעורב בטיפול באירועים עם השפעות דומות,
במטרה לעזור לנו לגבש ולנסח מתווה לסיוע.
כדי להתמודד עם האירוע ,פעלנו מתוך הבנה
שיש תרחיש אופטימי ותרחיש פסימי ,וצריך
להיערך לשניהם .פעלנו בו זמנית בשלוש
זירות שנגזרו מהבנה שעלינו להיות מעורבים
בתהליך קבלת ההחלטות ומתוך ידיעה שאין
ודאות לגבי התוצאות היות שזהו אירוע מדיני

צילום אויר של שטחי מושב צופר והמובלעת

צילום :מתוך גוגל מפות
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צילום :יעל שביט תקשורות

טקס הפרידה מהמובלעת

מתפקדת ובתקופה שבה התקיימו שלושה הקשו את המעבר וחייבו שניכנס לשטח
המובלעת עם ויזות בלבד ויצרו עיכובים
סבבי בחירות.
ושינויים בשעות הכניסה .לקראת הפינוי,
שמרתי על אופטימיות.
קיוויתי שנצליח להביא לחידוש של תקופה כשכבר היה ברור לכולנו שפרק המובלעת
נוספת של הנספח בהסכם השלום .היה לי עומד להסתיים ואין מנוס מהפינוי ,קשה היה
ברור שמדובר במשא ומתן של תן וקח מול
מלך ירדן .זה לא קרה .המובלעת הפכה לעניין
עקרוני במאבק פנים ירדני.
השקענו באמת הכול

לצמצם הפסדים
כשהוברר שהחלטת מלך ירדן לא תשתנה ואין
תוחלת להמשך המאמצים להביא לחידוש
הנספח ל 25-שנים נוספות ,מיקדנו את המאמץ
בקידום מהלכים להכשרת הקרקעות החלופיות
ואישור תקציב שיאפשר הקמת מבני גידול
בשטחים החדשים.
במאי  2019עמדנו בפני סימן שאלה גדול :האם
להזמין שתילים לעונה נוספת או לא לשתול
בכלל? הפעלנו לחץ רב על משרדי הממשלה
והצלחנו להביא לאישור חריג" ,מתחת לראדר",
בשקט ,שהפינוי יידחה בחצי שנה על מנת
לאפשר לנו לסיים את עונת הגידול .תאריך
הפינוי נקבע ל 30-באפריל .2020
העונה האחרונה לא הייתה קלה ,הירדנים
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בניסיון לשנות את רוע
הגזרה .לא הצלחנו .קשה
להכיר בכך ,אבל אנחנו
היינו חלק קטן במשחק
גדול מאיתנו

לי להיות שם .תחושת ההחמצה הייתה קשה.
השקענו באמת הכול בניסיון לשנות את רוע
הגזרה .לא הצלחנו .קשה להכיר בכך ,אבל
אנחנו היינו חלק קטן במשחק גדול מאיתנו .זה
מתסכל ובעיקר מעיד על תהליכים מדאיגים
ביחסים שלנו עם הירדנים ועל השלכות של
מהלכים מנהיגותיים.
על אף התנאים המורכבים אני שמח שהצלחנו

במאמצים משותפים להביא לקבלת החלטת
ממשלה המאשרת תקציב עבור הכשרת קרקע
חלופית .המשימה שלנו עכשיו היא להביא
לאישור תקציב שיאפשר הקמת מבני גידול
חדשים לצד פיצוי על הפסד עונה חקלאית היות
שהקרקע החלופית לא תהיה מוכנה לשתילות
של העונה הבאה שמתחילות בחודש הבא.

גן נעול אדם
בלב כבד ובעצב ,הגענו ליום הפינוי .במהלך
השבועיים שקדמו למועד הפינוי ,פרקנו את
מבני הגידול ,את מערכות ההשקיה ,המחשבים
והציוד והובלנו אותם לצופר.
טקס הפרידה ונעילת השער ,בניגוד לטקס
שהתקיים במקום עם חתימת ההסכם לפני 25
וחצי שנים ,אורגן באלתור של חצי יום .לבמה
שימשה עגלה של טרקטור ,מערכת הגברה
קטנה הובאה לדוברים המעטים ,ובנוכחות
מצומצמת בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
הסתיים פרק אישי ולאומי .את הטקס סיימנו
בשירת ההמנון .שרנו בשקט את המילים
ולשורה "עוד לא אבדה תקוותנו" הייתה,
לפחות עבורי ,משמעות גדולה עוד יותר ביום
הזה ,במעמד הזה .תם הטקס.

בשנת  1994במסגרת הסכם השלום עם ירדן
והגבולות החדשים ששורטטו בין המדינות,
הוגדרו שתי מובלעות – מובלעת נהריים ומובלעת
צופר .הוסכם כי שתי המובלעות יהיו בבעלות
ירדנית אך את השטחים החקלאיים במובלעות
אלה ימשיכו לעבד חקלאים ישראלים כפי שהיה
טרם חתימת ההסכם .ההסכם כלל נספח ובו
סעיף אחד שנראה על פניו טכני" :בלי לפגוע
בזכויות הפרטיות לשימוש בקרקע באזור,
נספח זה יישאר בתוקף ל 25-שנים ,ויחודש
אוטומטית לתקופות זהות ,אלא אם כן ניתנת
הודעה מוקדמת של שנה על פקיעת תוקף על-
ידי אחד הצדדים ,ובמקרה מעין זה ,לבקשת
כל אחד מהצדדים ,יחלו בהתייעצויות".
לאורך השנים היחסים בין ישראל וירדן ידעו
עליות ומורדות .המציאות הפוליטית בישראל
ובירדן השתנתה .יחסי האמון שאפיינו את
חתימת ההסכם נסדקו לא פעם .לאורך השנים
על אף העליות והמורדות והקולות הגוברים
בירדן לסגת מהתחייבויותיה בהסכם ,שגרת
השימוש במובלעות החקלאיות לא נפגעה
והחקלאים בצופר המשיכו לעבד את השטחים
שמעבר לגבול.
ב 21-באוקטובר  ,2018שנה לפני סיומן של 25
השנים הראשונות ובהתאם להוראת הסעיף
בנספח ,הודיעה ירדן כי אין בכוונתה לחדש את
תוקפו של הנספח בתום  25השנים הקבועות
בהסכם.
על אף מאמצים ניכרים בזירות גלויות וחשאיות
מלך ירדן לא חזר בו מהודעתו והסכים רק
לאפשר ארכה של חצי שנה שתאפשר לחקלאים
לסיים את העונה של שנת .2020-2019
ב 30-באפריל ננעלו שערי המעבר אל המובלעת.

בקרוב
חנות חדשה במתחם החדש בעין יהב!
יצירה
ואמנות

ציוד
משרדי

ציוד
לביה״ס

משחקי
איכות

כי אנחנו כאן ומכאן.
היינו לפני הקורונה
ואנחנו פה גם אחריה לתמיד (:
טקס ההכרזה על המובלעת 1995

צילום :גידי קליין

משרדי
ענת ורועי רותם |  ROI | 052-2556076ציוד
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מנהיגות
צעירה
ענבר גרינשטיין

משתתפי תוכנית מנהיגות
צילום :עירי עפאים
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ביולי  2019יצאתי כמלווה החברתית של משלחת הנוער לאוסטרליה
מטעם שותפות ביחד ערבה אוסטרליה של הסוכנות היהודית .תהליך
ההכנה לקראת היציאה לאוסטרליה ,הגיבוש הקבוצתי ,החיבור שנוצר
בקבוצה והמסע עצמו הביאו אותי לחשוב על מהות העשייה ,על הנוער
בערבה .חשבתי שמעבר לעובדה שיש להמשיך את התהליך שחוו 12
הנערים והנערות ,יש מקום להרחיב את פעילותה של השותפות ולייצר
תוכנית שמיועדת לנוער בערבה ,תוכנית שתאפשר לכל מי שרוצה
ומוכן להתחייב לקחת בה חלק .כך נולד פיילוט לתוכנית מנהיגות
שהתקיים השנה.

ה

תוכנית יצאה לדרך בנובמבר 2019
וכללה עשרה משתתפים .תכניה עסקו
בהעצמת הפרט והקבוצה ,ובחיבור של כל
אחד מבני הנוער לחברה הישראלית ולחיים
בערבה כחלק מעיצוב זהותם .המשתתפים
למדו וחקרו נושאים מגוונים ,נפגשו עם
אנשי מקצוע מהערבה ומחוץ לה ,עם נוער
מתוכנית מנהיגות בבאר שבע ועבדו בכוחות
משותפים על תרומה לקהילה .הם העבירו
בעצמם תכנים במסגרת הקבוצה והובילו
מיזם חברתי משותף.
הדרך הטובה ביותר להכיר את הפרויקט היא
לדבר איתם .גל פרידמן ממושב עידן מספר:
"זה התחיל באוגוסט  ,2019חזרתי לארץ
מאוסטרליה עם משלחת הנוער והרגשתי
התלהבות ושמחה ,אבל גם עצב .אחרי שנה
שלמה של הכנות ,מפגשים ,סדנאות ואריזות,
חזרתי משבועיים חלומיים באוסטרליה
והרגשתי כאילו כבר סיימנו תיכון ביחד וכל
אחד יוצא לדרך שלו ,הרגשתי שזה לא מספיק
ולא יכול להיגמר אחרי פיק אחד גבוה .הבנתי
שאני לא היחיד שמרגיש כך ,אבל המשכנו
הלאה והחוויה האוסטרלית נשארה איתנו
בזיכרון .יום אחד קיבלנו הודעה מפתיעה
ומשמחת – תוכנית מנהיגות  2019יוצאת לדרך.
בהתחלה כשענבר ,המלווה החברתית שהייתה
איתנו באוסטרליה ורכזת קשרי הגומלין של
שותפות ביחד ערבה – אוסטרליה ,שאלה
אותי אם אני בעניין ,אמרתי שברור ואין סיכוי
שלא ,ובאותו זמן התרגשתי וחשבתי שאני
נכנס לעוד תוכנית כיפית וחווייתית .התחלנו
את התוכנית ,צעד אחר צעד ,ולאחר המפגש
הראשון כבר הבנתי שיש בתוכנית הזו משהו
מעבר ,פתאום גם קלטתי מה יש לי בידיים".

אופיר פאיאנס ממושב עין יהב מרחיבה" :הייתה
לנו אפשרות בחירה .להצטרף לתוכנית חדשה
אשר תדרוש מאיתנו זמן ,מאמץ והתחייבות
או להודות על ההזדמנות שהוצעה ולהמשיך
הלאה .שנת הלימודים בכיתה יא היא שנה
עמוסה וקשה ולכן השאלה אם להמשיך
הייתה גדולה .די מהר ידעתי שארצה לקחת
חלק .חלקה של השותפות היה לתת לנו את
המשאבים והחלק שלנו הוא להתחייב ולהפיק
את המירב .רציתי להמשיך את המסע עם חבריי
למשלחת .הרגשתי שלא ניצלתי עד תום את
כל האפשרויות ושעדיין לא נתתי את חלקי
לחברה בחזרה .בתוכנית למדנו על ניהול זמן,
על החברה הישראלית ,על תרבויות שונות,
על זהות האדם ,על החשיבות של תרומה

הייתה לנו אפשרות בחירה.
להצטרף לתוכנית חדשה
אשר תדרוש מאיתנו
זמן ,מאמץ והתחייבות
או להודות על ההזדמנות
שהוצעה ולהמשיך הלאה.
שנת הלימודים בכיתה יא
היא שנה עמוסה וקשה
ולכן השאלה אם להמשיך
הייתה גדולה
לסביבה ועל נושאים מעניינים רבים נוספים
שעוזרים לנו להתנהל ביום יום וגרמו לנו
להכיר ולפתח עמדות בצורה הטובה ביותר".
"אחת המשימות הייתה להעביר במהלך

המפגשים קטע סולו .עשר דקות שבהן כל
אחד מאיתנו החליט על תוכן שאותו הוא
מעוניין להעביר לשאר החברים .זה היה
הזמן שלנו 'לזהור' .לשלב את מה שלמדנו עד
כה מהתהליך ובנוסף גם לתת הצצה לחיינו
האישיים".
גיבוש התכנים ודיוקם קרו תוך כדי תנועה,
למידה והקשבה לצרכיהם ולרצונותיהם של
משתתפי התוכנית ,לצד מחשבה על מציאת
דרכים יצירתיות ומעניינות להעשיר את
הפעילות בתוכן ,במשמעות ובהנאה.
"היו קשיים במציאת זמן למפגשים הרי כל
חברי התוכנית בכיתה יא ,כיתה מלאת מבחנים
ועומסים .מלבד הקשיים הטכניים היו גם
קשיים שנבעו ממחויבות לתוכנית ומדי פעם
אפילו מחשבות על המשך השתתפותי בה.
לא פעם קרה שמפגש נקבע ליום החופש
היחיד שלי בשבוע בזמן שהייתי מעדיף
לבלות בו עם החברים ולצאת לטייל או
אפילו לנסוע עם המשפחה לסבא וסבתא.
אך אחרי כל מפגש יצאתי מסוקרן ומלא
מחשבות והרגשתי שהעומס שווה את זה,
בלי שום ספק" ,גל מתאר.
המפגשים נפרסו על פני חצי שנה .לעיתים
התקיימו בימי שישי בבוקר ולעיתים בימי
חמישי או מוצאי שבת ,אחרי הצהריים לתוך
הערב .מפגשים ארוכים שנעו בין חמש לשבע
שעות ,וכללו תכני העשרה ,כלים פרקטיים,
שיחות ,הרצאות ,משימות ,משחקים ועוד.
המיקום השתנה ממפגש למפגש בהתאם
לתוכן או לצורך.
התוכנית נפתחה במפגש שעסק במחויבות
ואחריות ,בניהול זמנים ושיח על זהות אישית
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והצגתה ברשתות החברתיות ,מתוך רצון לעורר
את הנוער לשאול ולחקור ,להעמיק בזהותם
ולגבש זהות מייצגת .במפגש הזה התארחה
מלכי שונק נחשון ,שמתמחה בעבודה עם
נוער .היא נתנה להם כלים פרקטיים לניהול
זמן ,והתפתח שיח מעמיק ,על האופן שבו
בני הנוער מציגים עצמם לאנשים שאינם
מכירים אותם ,ברשתות החברתיות ,בראיונות,
במפגשים חברתיים ובכלל .המפגש השני
עסק בחיי הנערים בערבה .כיצד המקום
מעצב את זהותם .דיברנו רבות על הדמיון
ביניהם לעומת השוני .על החיים בערבה
כ"בועה" .חברי התוכנית נפגשו עם תניה
פונס אלון ממושב חצבה אשר נתנה להם
כלים לבניית תיק פרויקט ,ליצירת יזמות
ושוחחה איתם על מה הם כנערים ונערות
יכולים לעשות וכיצד להפוך את המחשבות
והצרכים לפעולות אקטיביות .במפגש זה
התקיים פאנל בהשתתפות תושב ותיק ,בת
חוזרת ,קרייריסטית שנשואה לבן חוזר וצעיר
שגדל כאן ואינו רוצה לחזור לגור בערבה.
הפאנל נועד לתת למשתתפים כלי נוסף להציג
פרספקטיבות שונות על החיים בערבה ,על
האתגרים לצד היתרונות והתארחו בו גם חניכים
ממכינת חצבה .המפגש השלישי התקיים עם
משתתפי תוכנית מנהיגות של שותפות ביחד
בעיר באר שבע .המפגש התקיים לאורך יום
שלם מחוץ לערבה.
גל מספר" :גילינו את העיר באר שבע ,נפגשנו
עם בני נוער בגילנו שנמצאים בתוכנית דומה
ולמרות שבאר שבע 'קרובה' לערבה ,לא הייתה
שנייה שלא הרגשנו את השוני בינינו ואיך
הייחודיות של כל מקום וחברה מתבטאת
כאשר מדברים ומתדיינים על נושאים שונים".
אופיר לעומתו מתארת" :בבאר שבע פגשנו
נוער הלוקח חלק בתוכנית מנהיגות בדיוק
כמונו .אחת השאלות שהעסיקו אותי מאוד
במהלך המפגש הייתה עד כמה שונים אנחנו
יכולים להיות .האם זה שאני גדלתי בערבה
והם גדלו בבאר שבע השפיע על נקודת מבטנו
על החיים? כמה שונים כבר יכולים להיות
הילדים בבאר שבע? האם באמת יש שוני
כל כך גדול? חשבתי שאהיה מרוחקת מהם.
גיליתי שהם לא שונים .מתעניינים ונחמדים
עם אותן שאלות .סיירנו איתם ברחבי העיר.
אני זוכרת ששמתי לב לאינטראקציה שלהם
מול הקהילה בעיר .השיחה איתם גרמה לי
לחשוב על הבית שלי ,על הקהילה בערבה.
איך היא עיצבה את אישיותי ואת התנהגותי
במהלך השנים .הבנתי שעכשיו ,תורי לחשוב
איך להעניק לה בחזרה .השינוי הזה מייחד
אותנו .את כל משתתפי תוכנית המנהיגות .את
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אופיר פאיאנס וגל פרידמן

המסע שעברנו – שינוי החשיבה וההסתכלות
על האחר .מטרתה של התוכנית הייתה לחזק
אותנו ולתת לנו כלים להתמודדות .להסתכל
רגע על חיי הקהילה שלנו כנוער בערבה
ולהוציא מהם את המיטב".

התפתח שיח מעמיק ,על
האופן שבו בני הנוער
מציגים עצמם לאנשים
שאינם מכירים אותם,
ברשתות החברתיות,
בראיונות ,במפגשים
חברתיים ובכלל
אחד הנושאים שהעסיקו רבות את משתתפי
התוכנית הוא שנת השירות .במיוחד העסיקה
אותם השאלה מה ניתן לעשות וכיצד ניתן
להתכונן למיונים לתוכניות השונות ,שכן,
בחיים בערבה הם חווים מעט מאוד תהליכי
מיון .לבקשתם ,התקיים מפגש שעסק בשנת
שירות בארץ ובתפוצות .אור שחם ממושב עין
יהב התארחה במפגש זה וסיפרה את חווייתה
כשליחה באטלנטה .כמו כן התארחה במפגש
מיכל צור ,נציגת הפדרציה היהודית של קהילת
מטרו-ווסט בארץ להסביר על תהליכי המיון,
ונתנה למשתתפים כלים וחומר למחשבה
כיצד ואיך להגיע לתהליך מיון ,מה הוא דורש.
"באחד המפגשים העמקנו בשנות שירות .איך
נוכל להוציא מעצמנו את הטוב ביותר כאשר
נשתתף בתהליכי מיון למקומות שאליהם

צילום :עירי עפאים

נשאף להגיע .מיכל ,שהעבירה לנו את המפגש
שאלה אותנו שאלה שאני לא אשכח' :תחשבו
על שש מילים אשר מסבירות בדיוק מי אתם'.
אחרי שחשבנו רבות .וכל אחד מאיתנו בחר את
המילים שלו ,שמציגות אותו בצורה הטובה
ביותר (מומלץ לנסות את התרגיל הזה) ,מיכל
עזרה לנו ,וסיפרה לנו מהי התשובה שלה,
בעזרתה היא בוחרת להציג עצמה' :זה מה
שיש ועם זה ננצח' ,בדיוק שש מילים .בדיוק
מתאימות .אז אני אופיר .זו מי שאני ,ועם זה
אני מבטיחה לנסות לנצח".
המפגשים הבאים עסקו במיזם החברתי,
בתרומה לקהילה .כחלק מהתוכנית הקימו
חברי התוכנית מיזם חברתי קבוצתי הקשור
בחייהם בערבה.
"התוכנית הגיעה לקראת סיום והתחלנו לחשוב
על פרויקט סיום כתרומה לערבה .בחרנו
שהמיזם החברתי שלנו יהיה להקים אתר
אינטרנט בשם טינג'וב ( .)Teenjobהאתר
מיועד לבני נוער בערבה המחפשים עבודה
ולמעסיקים המחפשים עובדים .מטרת האתר
היא לרכז את העבודות שמתפרסמות בקבוצות
הווטסאפ השונות ולהקל על בני נוער ועל
מעסיקים למצוא את העובד או את העבודה
המתאימה .הרעיון צמח מתוך צורך שהכרנו
ובעיה שנתקלנו בה" ,גל מסביר.
"טינג'וב" יסייע לבני ובנות הנוער בערבה
(תלמידי ביה"ס ,ז -יב) למצוא עבודה בקלות,
ולמעסיקים בערבה למצוא עובדים (בעדיפות
לתלמידי ביה"ס) .זוהי פלטפורמה אינטרנטית
שמטרתה לתווך ולקשר בין הנוער לבין
המעסיקים .נוער ערבה בגילאי  18-14יוכלו
להשאיר את פרטיהם באתר לפי קטגוריות

ולהציע את עצמם לעבודה המתאימה להם.
כך גם מצד המעסיקים .המעסיקים יוכלו
להשאיר את פרטיהם באתר עם הסבר על
העבודה וכמות העובדים שהם צריכים ומידע
רלוונטי .האתר נבנה כך שייתן מענה הדדי
לשני הצדדים .מטרתו העיקרית של המיזם
היא להעשיר את חיי הנוער בערבה ולהגביר
את רמת התעסוקה ,האחראיות והמוטיבציה
בקרב הנוער האזורי .המיזם ירכז את כל חיפוש
העבודות בערבה ויחסוך הודעות מפוזרות
בקבוצות היישובים.
בתחילת חודש מרץ התקיים מפגש מסכם
שאירח את עודד רהב ,יזם ,פעיל סביבתי ומחולל
שינוי ,להרצאת אורח העוסקת במנהיגות
וקבלת החלטות ,דרך סיפור חייו המרתק.
הנערים הציגו את התכנים והכלים שקיבלו
ואת המיזם שהחל קורם עור וגידים .שוחחנו
על התוכנית ,על הפקת לקחים ,מסקנות,
דברים שעבדו ודברים שעבדו פחות.

ואחת מהמשתתפים לעצמו ,לקהילת הערבה
ולחברה הישראלית ,להעשיר את המשתתפים
בידע ולהעניק להם כלים כך שבסוף תהליך
ההכשרה תהיה בידם היכולת לתרום ,ליזום,
לפתח ולהנהיג בקהילה בערבה וגם מחוץ
לה .השנה התוכנית התקיימה כפיילוט מתוך

מיכל ,שהעבירה לנו את
המפגש שאלה אותנו שאלה
שלא אשכח' :תחשבו על
שש מילים אשר מסבירות
בדיוק מי אתם'.

מבט רחב והחזון הוא לפתח את התוכנית
ולהרחיבה כך שתקבל הכרה על ידי בית הספר
ותחשב כשעות מעורבות חברתית לתעודת
בגרות חברתית .תוכניות מנהיגות מתקיימות
בכל הארץ ,בשותפויות שונות של הסוכנות
היהודית ,בצורות פרטיות ,או ארציות .גיל
התוכנית נוצרה מתוך הרצון להרחיב את המשתתפים משתנה ,התכנים ואופי התוכנית.
העשייה של שותפות ביחד עם הנוער בערבה ,המרחק הגיאוגרפי שבו אנו חיים ,מגביל את
היא נועדה להעמיק את החיבור של כל אחד היכולת של הנוער בערבה להתמיד ולהשתתף

בתוכניות ארציות ומנגד מאפשר לנו לייצר
תוכנית ייחודית שמתאימה לצרכים ולרצונות,
תוכנית שפותחת את דלתות המחשבה אל
מעבר למוכר והידוע ומביאה פרספקטיבה
שונה והיכרות מחדש עם העצמי ,עם המקום
שבו אנו חיים ועם החברה הישראלית.
"השתתפותי בתוכנית העצימה את הסקרנות
שלי ואת ההסתכלות לעומק על אופי החברה.
יצאתי מאזור הנוחות שלי .גיליתי דברים חדשים
על עצמי ,על הקהילה בערבה ועל החברה
הישראלית כולה .קיבלתי הרבה מהתוכנית.
לא להתבייש .להביע את דעתי ולומר אותה
בקול .לדעת כיצד להסביר את עצמי בדרך
הטובה ביותר וקיבלתי כלים להתמודדות
עם כל מצב חברתי גדול או קטן שאפגוש
בעתיד" ,אופיר מסכמת.
וגל מוסיף" :צברנו המון ידע במהלך התוכנית
ולמדנו להגיע לקצה גבול היכולת והחשיבה,
למדנו מהי המהות של מנהיגות והערכים
הנלווים אליה .התוכנית עזרה לי להתפתח
ואף כיוונה ופיקסה אותי על הדרך שבה אני
רוצה ללכת".

מחפשים עובדים? מחפשים עבודה?
מעסיקים ובני נוער ,הירשמו באתר וקחו חלק
במיזם התעסוקה של הערבה

תוכנית מנהיגות נוער  2020מציגה

Teen Job
ARAVA

מיזם צעיר לחיפוש עבודות בערבה

www.teenjob.co.il
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אישון במדבר
אלכס ליבק
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עשינו עסק
מי אנחנו
תמי ועדי פבר ממושב חצבה ,הורים לשלושה
ילדים – עמית ,רון וגלי.
האהבה שלנו לאוכל הפכה לעסק שמביא
איתו שמחה להרבה אירועים מרגשים בערבה
וגם לארוחות שישי משפחתיות .האוכל שלנו
נעשה באהבה ,בדיוק ובטעם!

איך נולד הרעיון
כשסגרנו לפני שנתיים את המשק שלנו בחצבה,
זו הייתה הזדמנות לממש חלום ולהקים עסק
שבו נוכל להאכיל .לקראת סוף שנת 2018
הקמנו מטבח לפי כל הדרישות והתנאים של
משרד הבריאות .התחלנו בקטן ,והמשכנו גם
לאירועים גדולים.

התנהלות העסק ביום יום
ביום יום אנחנו מספקים באופן קבוע ארוחות
לצהרונים בחצבה ובעידן.
יש לנו תפריט הכולל מנות מוכנות לסופי
שבוע ולחגים לכל מי שרוצה אוכל מוכן,
איכותי וביתי בערבה.
אנחנו מספקים שירות הסעדה לאירועים

פרטיים שמתקיימים באזור – זה יכול להיות
עבור אירוע קטן ל 50-סועדים או עבור אירוע
גדול ל 500-סועדים ,ויש לנו גם תפריט שמיועד
לאורחי התיירות (לצימרים).
אנחנו מתאימים את השירות שלנו לצרכים
של הלקוח .אפשר להגיע ולאסוף את האוכל
מהמטבח שלנו או שאנחנו מספקים את הארוחה
למקום הנדרש .התפריט שלנו מתעדכן ונבנה
בכל פעם בהתאם לצורך ולאופי האירוע.

רגעי שיא
שיא אחד היה האירוע הגדול הראשון שעשינו
ל 400-איש מ"מועדון ילדי הירח" שמגיעים
לערבה פעם בשנה לאירוע שירה פרטי.
המתח לפני האירוע היה גדול וההצלחה
הייתה מרוממת רוח עבורנו והביאה לכך
שהם הזמינו אותנו לספק להם את הארוחה
באירוע שיתקיים בשנה הבאה .רגעי שיא
מגיעים עם קבלת הודעות ותגובות של אנשים
שקנו ארוחות לסופי שבוע ולחגים .לדעת שאיפות לעתיד
שהאנשים נהנים מהאוכל ,שהם ממליצים להמשיך ולשמור על איכות ועל רמה גבוהה.
ומשתפים ,זה נפלא .מי שעוסק בהסעדה
יודע עד כמה התגובות של הסועדים חשובות מוטו
ואיזו נחת יש מההנאה שלהם.
צמיחה נובעת מעשייה.

תעודת זהות
כפות תמר – אוכל מבית טוב
052-3666064
כפות תמר  -אוכל מבית טוב בערבה
capotamar
צילומים :פרדי נפתלי
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ללוש

עוגות ומאפים
חגית שחם

עוגת גבינה קלאסית
האמת צריכה להיאמר! התאכזבתי כשהבנתי
שהעיתון יוצא לאור אחרי שבועות ,כי הרי
כל כך מתאים לפרסם מתכון לעוגת גבינה
– לשבועות...
לא נדרשתי לשכנוע עצמי רב כדי להחליט
שחג שבועות הוא רק תירוץ ותמיד יש מקום
למתכון לעוגת גבינה ,ולראיה גם בפסח יצאה
לי כזו.
מעט מאוד מתכונים הם באמת חדשים
וחדשניים ,כאלה שממציאים איזו מנה שטרם
נראתה ,כך שהחוכמה היא לקחת דברים
שמכירים ולעשות מהם שילוב חדש.
עוגת הגבינה הפעם היא הכי קלאסית שיש
אבל היא חדשה ברפרטואר שלי .את התחתית
שאלתי מהמתכון שלי לעוגת גבינה פירורים
שלי ,את הציפוי מפאי גבינה ושמנת חמוצה
של בת דודתי ואת מלית הגבינה שדרגתי
והתאמתי ממתכון לעוגת גבינה אפויה מאחד
מספרי הבישול שברשותי התוצאה :עוגה רכה
וגבוהה ,מתוקה במידה שמתאימה לשבועות
ולכל השנה.
שימו לב לכל הטיפים באפייה ,הם חשובים
לקבלת התוצאה הסופית וניתן ליישם אותם
גם בעוגות גבינה אחרות.

עוגת גבינה קלאסית
לבסיס
 150גר' פתי בר (כ 20-יחידות)
 100גר' חמאה מומסת
למלית
 500גר' גבינה ( 9%גביע  1או 2
תלוי בגודל הגביע)
 250גר' ריקוטה קלאסית (גביע – 1
השתמשתי בשל גד)
¾ כוס סוכר
 5ביצים מופרדות
 40גר' אינסטנט פודינג וניל ( 2כפות
גדושות או ½ חבילה)
 35גר' קורנפלור ( 3כפות)
קורט מלח
 1כפית תמצית וניל משובחת

לציפוי
 400גר' שמנת חמוצה  2( 15%גביעים)
 3כפות סוכר
 1שקית ( 10גר') סוכר וניל
לקישוט (לא חובה)
פירות טריים
עלי נענע
שתי הערות לפני שמתחילים
1.1העוגה מתאימה בדוחק לתבנית בקוטר .26
אם יש לכם תבנית בעלת דפנות גבוהות
הרווחתם ,תצטרכו להיזהר פחות.
2.2חשוב לדעת שעוגת גבינה תמיד חוזרת
לגובה המקורי שלפני האפייה .אפייה נכונה
תבטיח שהיא לא תצנח יותר.

ההכנה
לבסיס :טוחנים את הפתי בר במעבד מזון עד
לקבלת פרורים דקים .מוסיפים את החמאה
המומסת ומערבבים לאיחוד .משטחים ומהדקים
את הפירורים הלחים בתבנית ליצירת בסיס
אחיד .מכניסים למקפיא עד שהמלית מוכנה.
מחממים את התנור ל 180-מעלות בתוכנית
טורבו .מניחים בתחתית התנור תבנית מלאה
במים ליצירת סביבה עשירה באדים.
מכינים מנייר עיתון (רצוי מכותרת של סוף
שבוע שהיא ארוכה יותר מעיתון רגיל) 2
רצועות מקופלות לרוחב התבנית ומשרים
אותן בקערה עם מים כדי שיירטבו היטב.
הרצועות הרטובות מאפשרות שני דברים:
1.1הורדת הטמפרטורה בדפנות התבנית.
הדפנות מתחממות מהר יותר ממרכז העוגה.
עטיפת התבנית בנייר רטוב מעכבת את החום
מלהגיע לדפנות וכך נוצרת אפייה אחידה.
2.2דפנות העוגה יישארו בהירות.

במהירות גבוהה ,מוסיפים בהדרגה ½ כוס
סוכר לקבלת קצב יציב אך גמיש.
מקפלים בעדינות את הקצף לתערובת הגבינה
עד קבלת תערובת אחידה ,להיזהר מערבוב
יתר שעלול לפגוע באווריריות של המסה.
מוצאים את התחתית מהמקפיא ,שופכים
את תערובת הגבינה לתבנית ומיישרים את
פני השטח.
מוציאים את רצועות העיתון מהמים
ועוטפים את שולי התבנית בצורה
הדוקה .מכניסים את העוגה לתנור החם.
אופים  20דקות עד שהעוגה תפוחה למדי
וקיבלה צבע זהבהב.
מורידים את חום התנור ל 120-מעלות ומשנים
את תוכנית התנור לחימום עליון ותחתון (שימו
לב לא להעביר למצב גריל!) עכשיו ,אחרי
שהעוגה כבר זהובה ותפוחה ,אנחנו רוצים
למנוע את "הפיצוץ" בשכבה העליונה שכל
כך אופייני לעוגות גבינה אפויות .ממשיכים
לאפות עוד שעה ורבע.

בינתיים מכינים את הציפוי :בקערה בינונית
מערבבים את כל חומרי הציפוי ומניחים בצד.
אחרי כמה דקות כדאי לתת בחישה נוספת
כי הסוכר כבר נמס.
בתום זמן האפייה מוציאים בזהירות את העוגה
מהתנור ומניחים לקירור של  15-10דקות.
במהלך הזמן הזה העוגה תאבד מגובהה.
מחממים את התנור ל 170-מעלות בתוכנית
טורבו.
אחרי שהעוגה התיישרה וחזרה לגובהה המקורי
שופכים ומפזרים בעדינות את הציפוי על
העוגה ,לא להתרגש אם לא מצליחים לישר
את הציפוי הוא יתיישר בתנור.
מכניסים את העוגה עם הציפוי ל 10-דקות
למלית :שמים בקערה את שני סוגי הגבינות ,לתנור.
 5חלמונים ,אינסטנט פודינג וניל ,קורנפלור ,מוציאים ומקררים לגמרי .שומרים את העוגה
מלח ,תמצית וניל ו ¼-כוס סוכר (שומרים ½ במקרר .אפשר לקשט בפירות.
כוס בצד) ,מערבבים היטב בעזרת מטרפה
ידנית לקבלת תערובת אחידה וחלקה.
שמים בקערת המיקסר  5חלבונים ומקציפים בהצלחה ובתיאבון!

מוזמנים לשלוח תמונות של העוגות שאפיתם למייל  hagits@arava.co.ilאו לווטסאפ 052-4260762
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צפר צמרת
על ציפורים וחיות אחרות
עודד קינן

פולשים עלינו!
הם נמצאים כאן בגללנו ,עוקבים אחרינו ומשתמשים בנו כבסיס
להשתלטות על המערכת האקולוגית ...לא ,זה לא וירוס קורונה חדש
או חיידק אימתני ,אלו המינים הפולשים .והם כאן כדי להישאר.
הקול מהצד השני של הקו היה לחוץ ,כמעט
מפוחד" .הן הגיעו" ,היא אמרה לפני שהספקתי
אפילו להגיד שלום" .הן הולכות להרוס לנו
את הטבע המקומי ,להעלים את הדרורים
ולדחוק את הזנבנים"" .מי?" שאלתי בפחד.
"המיינות" ,היא ענתה" .אתה חייב לקרוא
לפקח רשות הטבע שיירה בהן ,שישמיד
אותן" .הדוברת הייתה תושבת אחד היישובים
בערבה ,אישה שפעילה רבות בשמירת הטבע
והסביבה בערבה .ובכל זאת ,מבחינתה ,המיינות
המצויות הן אחד האויבים הגרועים ביותר
לטבע במדבר ובכל מקום .השיחה הזו היא רק
דוגמה אחת לשיחות רבות שניהלתי בשנים
האחרונות לגבי המיינות ,מדוע הן מוציאות
מאיתנו תגובה רגשית כל כך קשה? מדוע
אנחנו מוכנים להרוג ולהשמיד אותן בקלות
רבה כל כך? מה יש בהם ,במיינות ובמינים
פולשים נוספים ,שמוציא מאיתנו כל כך
הרבה אמוציות?
מין פולש מוגדר כמין של צמח או של בעל
חיים שהופץ בעקבות פעילות בני האדם לאזור
שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעית והצליח לייסד
אוכלוסייה המתרבה באופן חופשי באזור זה.
חלק מהמינים הללו גם גורמים נזק לסביבה
הטבעית ודוחקים מינים מקומיים .במהלך
המאה ה ,20-בעקבות הגלובליזציה והעלייה
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במסחר בין מדינות ,הפכו המינים הפולשים
לאחד הגורמים המשפיעים ביותר על שינוי
המערכות האקולוגיות המקומיות ,במיוחד
באזורים עירוניים בעולם .הנזק המוערך
לכלכלת העולם כתוצאה ממינים פולשים
(בעיקר מיני צמחים ,דגים וחרקים מזיקים)
מוערך בכ 1.4-טריליון דולר בשנה .ההערכה
היא שמינים פולשים אחראים על כ30%-
מהכחדת המינים בעת האחרונה .ההשפעה
של בעלי חיים ימיים שנדדו מהים האדום לים
התיכון בעקבות פתיחת תעלת סואץ (הגירה
לספסית) ודחקו את מיני הדגה המקומית
או פגעו בתיירות ובאדם ,היא ברורה וקשה
(מדוזת החוטית הנודדת והדג הארסי זהרון
הדור הם רק שתי דוגמאות לקרוב ל 300-מינים
שפלשו לים התיכון) .מיני חרקים שמזיקים
לחקלאות ופוגעים בתוצרת כמו חדקונית
הדקל מהווים מטרד קשה מאוד שהפגיעה
הכלכלית שלו ברורה וניתנת לכימות ,ומיני
צמחים כמו השיטה המכחילה או טיונית
החולות שמייצבים את החולות ותופסים את
מקומם של הצמחים המקומיים מהווים בעיה
קשה לטבע הישראלי.
אבל האם ההגדרות שלנו של מינים פולשים
הן אובייקטיביות? מדעיות? ומי בכלל אשם
בהגעתם של המינים הללו? האם חתולי הבית
שאחראים על טריפתן של כ 2-מיליארד

ציפורים מדי שנה בארה"ב בלבד (ומי יודע
כמה בכל העולם) נחשבים מינים פולשים?
האם בקר ועופות מבויתים המהווים  60%מסך
כל מסת היונקים על פני כדור הארץ (ביומסה)
הם מינים פולשים? (האדם מהווה עוד 36%
מהביומסה וכל יונקי הבר – פילים ,ג'ירפות,
לווייתנים כחולים וכל היונקים בטבע מהווים
רק  )!4%האם התמרים שאנחנו מגדלים בערבה
והפלפלים בחממות הם מינים פולשים? אין
ספק שההשפעה של כל אלו על המערכות
האקולוגיות הטבעיות גדולה בהרבה מההשפעה
של מרבית המינים שציינתי בפסקה הקודמת.
כמו כן ,האם הצוצלת ,שיובאה לישראל
במהלך המאה ה ,19-נחשבת למין פולש?
או כסוף המקור ההודי ,ציפור קטנה ועדינה
שנפוצה כיום בכל הארץ ,וגם בערבה ,אך
לא נראה שגורמת נזק ,נחשב כמין פולש?
ובסופו של דבר ,האם ניתן בכלל למגר את
המינים הפולשים הללו ברגע שהם התבססו?
או שאנחנו פשוט הורגים ופוגעים בהמון
בעלי חיים שכל אשמתם היא שהם מצליחים
בסביבות המלאכותיות שאנחנו יצרנו עבורם?
המיינה המצויה היא דוגמה מעולה למין פולש
שהתבסס בארץ בעיקר כתוצאה מהגינון
הטרופי ועצי הדקלים הרבים שנטענו בכל
מקום .היא גם דוגמה מצוינת ליחסי ההון

ים המלח והערבה .המיינה נחשבת לפולשת
אגרסיבית וידועים מקרים שבהם היא נצפתה
פוגעת בציפורים אחרות החל מנקרים ועד
לבזים אדומים .אך יחד עם זאת ,כל הטענות
לכך שהיא דוחקת מינים אחרים הן נסיבתיות
בלבד .תהליך העיור והתיעוש פוגע במגוון
בתי גידול של מינים מקומיים ואילו המיינות
דווקא משגשגות באזורים אלו כך שנראה
שההיעלמות של מינים מקומיים אינה נגרמת
ישירות על ידי המיינות .גם הטענה הרווחת
שהדרורים נעלמים במקומות שיש בהם מיינות
אינה נכונה כנראה וההיעלמות של הדרורים
נובעת מסיבות אחרות .ככלל ,מגוון גורמים
משפיעים על תפוצתם של מינים וייתכן כי
הגעתן של המיינות הצטרפה למגוון גורמים
אחרים שהביאו להיעלמותם של מינים מקומיים.

שלטון במדינת ישראל .המיינות הובאו
לפארק "צפארי" בגני יהושע בשנות ה90-
כאשר בעיית הפלישה של המיינות באזורים
אחרים בעולם כבר הייתה ידועה .למרות
אזהרותיהם של אנשי החברה להגנת הטבע
ורשות הטבע והגנים התירה המדינה לבעלי
"עיר השעשועים" (החברה שבבעלותה גם
הלונה-פארק ,הסופרלנד ,המימדיון ועוד
אתרי בילוי) להכניס את הציפורים הללו
ומינים נוספים למתחם .בשנת  1997ברחו
מספר מיינות מהצפארי לפארק גני יהושע
והאוכלוסייה הקטנה הזו החלה להתרבות
(יש הטוענים שזו לא הייתה בריחה אלא
שבעלי הפארק פשוט שחררו חלק מהן היות
והן התרבו היטב וכבר לא היה מקום להחזיק
אותן בשטח הפארק ,אך לא ניתן להוכיח
זאת) .בשנת  2005הן כבר נצפו בעכו ובנהריה
בצפון ובבאר שבע בדרום ,וכיום הן כבר בסקרים הנערכים באזורים שונים בארץ נראה
נפוצות בכל נקודות היישוב בישראל ,כולל שתפוצתה של המיינה אינה חורגת מאזורים

מיינות

עירוניים או מופרים .אנו רואים את המיינות
ביישובי הערבה ,בגינות ובמטעי התמרים ,אך
הן כמעט אינן נצפות במדבר .עושה רושם שהן
אינן מפריעות למינים המדבריים המקומיים
שלנו .אני מאמין שהשנאה שלנו למיינות
נובעת מכך שברור לנו שהן נמצאות כאן
בגללנו .המיינות הן סמל להרס הסביבתי
שאנחנו גורמים ונוח לנו לשנוא אותן .הפתרון
האמיתי היחיד לבעיית המיינות (כמו לכל
המינים הפולשים) הוא להקטין את ההשפעה
הסביבתית שלנו ולהכיר בכך שאנחנו ,בני
האדם ,גורמים באורח חיינו לשינוי מהותי של
המערכות האקולוגיות סביבנו .עלינו לשמור
שהרצף המדברי סביבנו יישמר ושהשפעות
השוליים שלנו על השטחים הפתוחים יצומצמו,
וכך לפחות נוכל לוודא שהמינים הפולשים
יישארו בסביבה המופרת שאנחנו יצרנו ולא
יפלשו גם לשטחים טבעיים.

צילום Vipul Mathurn :מתוך flicker.com
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עוד מבט
צילום טבע בערבה
מאיה מיימוני

זריחה

האור משנה את התמונה
במדור זה אתם מוזמנים להכיר את
הטבע בערבה מבעד לעדשת המצלמה
או הסמארטפון .אני צלמת טבע ,בעלי
חיים ואנשים .בשנים האחרונות הדרכתי
מסעות צילום בארץ ובעולם תוך חיפוש
אחר טיגריסים ,פנתרים שחורים ומגוון
ציפורים .בעברי ניהלתי בית ספר לצילום
ונחשפתי לז׳אנרים רבים בצילום .אני מצלמת
עבור חברות ועסקים ואוהבת ללמד צילום.
במדור שלי אנסה לשתף בידע על צילום,
מתוך מבט על הסביבה הקרובה בעזרת
חשיפה לכלים וז’אנרים מגוונים בצילום.
בחודשים האחרונים אני מובילה בערבה
קבוצת צלמים חובבים ,יחד אנחנו יוצאים
לצלם ,אתם מוזמנים להצטרף.
השעון מצלצל בשעה  .04:30יש לי חצי שעה
להתארגן ולצאת .הבגדים מוכנים מאתמול
בלילה ,ציוד הצילום גם הוא מוכן ,רק לקחת
ולצאת (כשיוצאים לצלם ,קורה לא אחת
ששוכחים שהסוללה לא טעונה או שכרטיס
הזיכרון מלא מהצילומים של אתמול .בזמן
אמת זה ממש לא משעשע ,במיוחד כאשר
עוברת מולי להקה של שרקרקים מרקדים
או זנבנים מקפצים) .לפני שאני יוצאת אני
שולחת הודעה לחובבי הטבע והצילום:
“יצאנו לדרך?”
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קדימה!
בחוץ ,בחושך מוחלט ,כל המשתתפים בדרכם
לנקודת הצילום שקבענו .מגיעים ,עוצרים את
הרכב ויוצאים ברגל כדי להתקרב בשקט ,בלי
להפריע .הצילום בטבע מחייב שקט וסבלנות,
להמתין לרגע הנכון .דממה של בוקר ,העיניים
מחפשות ,סורקות ומצפות בהתלהבות לרגע
הנכון ,לאובייקט המפתיע.
הזריחה היא מהשעות היפות ביום .לפני
שהשמש עולה ,התאורה מאפשרת הצצה
לנוף שמואר ברכות ובנגיעות של כחול וסגול
היוצרות תחושה של מסתורין ושלווה .הזמן
הזה נקרא “ – blue hourהשעה הכחולה”
והוא קצר .רק כ 30-דקות .אחריו השמש
עולה מעל קו האופק ומטילה גוונים זהובים,
אדמדמים וכתומים .השלב הזה נקרא golden
“ hourהשעה הזהובה” והוא נמשך כשעה
ותלוי בעונה ,במיקום הגיאוגרפי ובתנאים
אטמוספריים .כשהשמש יחסית נמוכה היא
מטילה צללים ארוכים ,מבליטה מרקמים
ומייצרת עומק בתמונה.
הצילום בבוקר מורכב יותר מהצילום בערב,
משום שצריך להתארגן בשעות החשיכה
ולנסות לדמיין ולצפות כיצד ייראה העולם
כשיעלה האור .לכן חשוב לחקור את המקום
לפני כן ,לדעת מהיכן ומתי השמש תעלה,

לתכנן כמה קומפוזיציות לפני הצילום כי
סביר להניח שלא יהיה מספיק זמן להגיב
באור המשתנה במהירות בבוקר .קומפוזיציה
היא תוצאה של היחסים בין האובייקטים
השונים בפריים והמיקום של האובייקטים
ביחס למסגרת של התמונה עצמה .למעשה
הקומפוזיציה משמשת כאמצעי להבעת מסר
חזותי בכל תחומי האומנות.
כדי לתכנן את הקומפוזיציה בצילום אני
ממליצה לכם לסרוק בעיניים את הגבולות של
התמונה ולספור עד ארבע ,כמספר הפאות של
התמונה ,שנייה לפני שמצלמים .כשמתבוננים
בעינית מכניסים את העולם למסגרת של
ארבעה קירות .בבית שלנו ,בין ארבעה קירות
(או יותר) ,אנחנו בוחרים היטב מה להכניס
ומה להוציא ,כך גם בתמונה .הפעולה הזו
עושה פלאים לתמונות.
קבוצת הצלמים ואני דאגנו להיות במקום
המתאים ,בזמן שבו הרקע וזווית האור
יתאימו לצילום ציפורים .נשאר לקוות
שהן יצטרפו אלינו ...באנו מצוידים בהרבה
סבלנות .היא שהשתלמה לנו .זכינו לראות
ולצלם שרקרקים ,תמירונים ואנפות.

מלמעלה בכיוון השעון :להקת שרקרקים ,תמירון ,שרקרק ובולבול
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שירה
אורנה טל

ואת באת ונשארת
כבר חיברו לך שירים
על יגון ועל צער,
כבר ניגנו לך עשרות פזמונים
לסלול את דרכך
הרחק מדרכינו 			
כבר ביקשנו למצוא בתוך מחשכיך
את מי שהיינו,
את מי שגדעת
ואת מי שנותרנו.
ואת "באת ונשארת"
ולקחת,
והרגת,
ורמסת,
ואנחנו כיסינו פנים מפניך,
והשפלנו מבט לפניך,
וזעקנו לחיות
אחריך.

חיבקנו מרפק של יד עייפה,
ליטפנו הרחק
פניו של תלמיד בכיתה,
והבטחנו לשמוע קולות
של פשטות,
של שפיות,
של ילדות.
כבר חיברו לך שירים של פרידה,
וספדו את בואך,
ואנחנו נותרנו שונים,
ותוהים,
וטועים,
משוועים
לחבק שוב בידיים,
ולחפון אצבעות
רכות
על לחי רכה
של תינוק.

הבית של איתי
הספר "הבית של איתי" יצא לאור בהוצאת הספרים
"שניר" לאחר שזכה במקום הראשון בתחרות כתיבה
של סיפורי ילדים .ה"בית של איתי" עוסק במשמעות
האין ובמקומם של אלו שלא חוזרים אלינו.
"לבית של איתי אין דלת כניסה,
ואין פעמון,
וגם לא חלון.
וכשבאים לבקר אז יושבים על ספסל חום,
וקצת מדברים,
וקצת לא אומרים כלום".

ניתן להשיג אצל אורנה טל 052-4260151
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אורית אביבי
N.L.P MASTER

תבחרו
להסיר פחדים
ואל תסתפקו
בלהתגבר על הפחד
סדנת הסרת פחדים 2
 3מפגשים של שעה וחצי
מחיר מיוחד  120ש״ח לכל הסדנה
+
הטבה לכל משתתף
להרשמה לסדנה ולטיפולים פרטיים
0528-310964

סדנת הסרת פחדים 2
יוצאת לדרך
 15-17ליוני

עת לכל חפץ

גילי פיינר וחדוה שונר

בחרנו הפעם להתמקד בנשים יוצרות בטקסטיל,
נשים המשתמשות בטכניקות שונות לשימוש
חוזר בטקסטיל ,משביחות את שהיה ויוצרות
חדש במקומו.
נתחיל בנשים הקרובות אלינו ,בנשות פרויקט
'שלום ידייך' .הן התארחו במרכז 'כמה שצריך'
להכיר את המרכז שלנו ומייד נקשרנו אליהן.
הפרויקט מפגיש בין נשים מהערבה התיכונה
ומהערבה הירדנית ,ויוצר שיתוף פעולה
אומנותי-עסקי חוצה גבולות שעושה שימוש
בחומרי גלם טבעיים או ממוחזרים ,שהמטרה
העליונה היא הקמה של שותפות בת-קיימה,
שמיטיבה עם האדמה והסביבה .במסגרת
הפרויקט הן אספו ציפיות ישנות של כריות
מצימרים ומאכסניות משני צידי נחל ערבה,
ובטכניקות מסורתיות של אקו-פרינט – הדפס
מעלים ,פרחים וענפים של צמחים מקומיים –
הן נתנו לציפיות חיים חדשים .בסוף התהליך
הציפיות חזרו לשימוש ,ועל כל ציפית נוצר
הדפס של עלים ופרחים בהתאם לעונת השנה
שבה הציפית עוצבה .אפשר יהיה לקנות
ממש בקרוב ציפיות ומוצרים נוספים בחנות
האינטרנטית של הפרויקט.
בעלי צימרים המעוניינים למסור ציפיות
ישנות מוזמנים לכתוב למייל:
peaceiyhands@gmail.com
אהובה קוסובר היוצרת אומנות ייחודית
(וגילוי נאות – דודה של גילי) מלקטת כבר
שנים שמלות בדואיות רקומות .בעבר רכשה
אותן בשוק הבדואי בבאר שבע וכיום בשוק
הנבטי בממשית או בעזרת איש קשר מהרשות
הפלשתינאית" .התאהבתי לראשונה בשמלות
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כאלו לפני שנים בשוק שבת בטירה ,זה היה את הטכניקה לטווית הנייר היא למדה מקשישה
לפני כ 40-שנה .אך רק כשפרשתי מעבודתי ,בשבט הנבאחו .בעזרת נול היא ארגה את העץ
ניסיתי להעמיק והרחיב את העיסוק הזה" .שבתמונה מחוט וצמר.
מאפיין חשוב של התרבות הבדואית הוא
אומנות המחט – רקמה – וסיפורים רבים לפני שנפרדים ,כמה מילים על בגדים ותיקונים:
חבויים מאחוריה ,יצירה ותיאור של המציאות .בואו נתחיל לתקן בגדים ,לא רק מפני שנעים
הרקמה הבדואית היא צירוף של רעיונות ,לשמור על בגד נוח או אהוב ,אלא מפני
דוגמאות וצבעים .היא משקפת את הכישורים שמבחינה אקולוגית תיקון הבגד והאפשרות
של הנשים הבדואיות ,פרי של שעות רבות של ללבוש אותו שוב ושוב ,מפחיתה את כמות
עבודת יד שתוצאתו יצירת אומנות .הנשים האשפה בעולם .בעבר לבשנו כל בגד שנים
מתארות באמצעות הרקמה את המציאות רבות .תכלס ,המעיל שקיבלתי ליום הולדת
שבה הן חיות ,זהו למעשה ספר המתאר מצב  20ליווה אותי עד גיל !35
חברתי ,גיאוגרפי ,היסטורי ,כלכלי ופוליטי .בעבר גם הכרנו ביטויים תרבותיים של הגישה
אהובה ממחזרת עבודות שהנשים רקמו הזו (לאו דווקא מטעמים סביבתיים אלא
לעצמן ,יוצרת מהן אביזרים ,בגדים וקישוטים מטעמים כלכליים ותרבותיים) .בסרט "צלילי
ומפיחה בהן חיים חדשים .היא משתמשת המוסיקה" ,למשל ,האב האלמן זקוק לעזרה
בחלקים של שמלות מקוריות וכיוון שכמעט בגידול ילדיו הפרחחים ,ומעסיק את הנזירה
מריה (פרחחית לא קטנה בפני עצמה) ,אשר
אין שתי שמלות זהות – לא בנושא ,לא בדוגמה
תופרת לילדים בגדים חדשים מווילונות.
ולא בצבעוניות – הרי שכל עבודה שלה היא
קדיה מולודובסקי בשירה "גלגוליו של מעיל"
אחת ויחידה.
מספרת על המעיל המתגלגל מילד לילד
שרון ים-סננס ישראלית שמתגוררת בשנים
במשפחה מרובת הילדים ,בכל פעם בשינוי
האחרונות באוסטין ,טקסס ,מגדירה את
קטן ...ולא נורא אם נפרמו תפרי השרוולים,
עצמה כ"אוהבת ליצור" .בעבר עבדה כמטפלת
או הבטנה ,אם עפו הכיסים ,או אם יש "חור
רגשית בעזרת בעלי חיים ואומנות .כשעברה מול חור מלפנים ומאחור" – עדיין המעיל
לאוסטין החלה להתעורר בה יצירה חדשה עבר מילד לילד ושירת את המשפחה כולה!
מחומרים טבעיים שהיא אוספת .היא למדה (עד שהגיע פרץ).
לטוות צמר ,לצבוע אותו ולארוג ,ובין השאר ואני יכולה להישבע שסבתי תפרה לי חצאית
התנסתה באריגת חומרים שונים .היא מגדירה קפלים מדליקה לבי"ס יסודי – מאותו הבד
את עבודותיה כפירוק והרכבה מחדש .את של הכריות שהיו לה בסלון...
העבודה שבחרנו להציג היא יצרה בעזרת
צמר וניירות ששימשו כפילטר קפה .נייר חדוה שונר 052-3666698
הפילטר צבוע בצבעי מים שאחרי ייבוש גילי פיינר 052-4260704
נגזר לרצועות ארוכות ונכרך על הרגלasmuchasneeded@gmail.com .

ציפיות כריות עם הדפס מעלים ,פרחים וענפים של צמחים מקומיים

תכשיט שנוצר ממחזור רקמה בדואית

צילום :אהובה קוסובר

צילום :אבישג שאר ישוב

		
עץ ארוג מחוט שנוצר מנייר פילטר ממוחזר

צילום :שרון ים-סננס
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חיים ברשת

מורה נבוכים לחיים המקוונים
גילה טל

הדברים שלמדנו
מהחיים בתקופת הסגר
יש הטוענים שהעולם שלאחר הקורונה לא
יחזור להיות מה שהיה לפני כן בתחומי חיים
רבים ,לטוב ולרע.
מסתבר שאפילו איכות האוויר השתפרה –
אמיתי! ושאנשים למדו איך לרחוץ ידים כמו
שצריך ...יש גם הרבה בדיחות חדשות .מי
חשב שאפשר להמציא כל כך הרבה בדיחות
וסרטונים על נייר טואלט?
אך התחום ששגשג ב”זכות” הקורונה והריחוק
החברתי ,הוא בעיקר התחום הדיגיטלי.
בזכות הקורונה ,נראה לי שאין אחד היום שלא
יודע מה זה זום .אני מצאתי שלימוד פילטיס
בזום ,מועיל כמעט כמו זה שבסטודיו ונוח
בהרבה .אם מכבים את המצלמה – אפשר
להתעמל בפיג’מה (רק לא לשכוח לכבות,
אחרת זה יהיה קצת מביך.)...
אנשים שנרתעו מהעולם הדיגיטלי – מצאו
בו בתקופה הזו מענה לצרכים רבים :קניות
מקוונות ,לימודים והרצאות ותרבות על כל
סוגיה .סביר להניח שמשהו מכל זה יחלחל
גם הלאה .אולי לא באותה אינטנסיביות ,אבל
אחרי שלמדנו שאפשר ליהנות ממפגשים
מקוונים ,למה לא נמשיך לעשות זאת? לדוגמה:
מפגש בין מועצות רבות נדחה פעמים רבות
ובוטל בשל אילוצים של חלק מהמשתתפים.
בימי הקורונה ,המפגש התקיים בזום יחסית
בקלות וההשתתפות בו הייתה גדולה יותר.
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חשבו כמה תנועה בכבישים נמנעה על כל
המשתמע מכך :תאונות ,עומס ,פקקים...
כמה חסכוני הדבר .התחזית היא שעולם
התחבורה ישתנה מהותית .שימו לב ,אחת
התחזיות טוענת שבקצה השרשרת הדבר
יגרום לירידה קבועה במחיר הנפט.
מצד שני ,בתקופה הזאת – שכל המידע מתקבל
דיגיטלית ויש הרבה ממנו – הפייק ניוז והודעות
הפישינג הרימו ראש .האם המגמה הזאת
תימשך גם בעידן שאחרי הקורונה? בכל
מקרה ,תמיד כדאי להיות זהירים.
מה עוד קרה? אנשים גילו את חשיבות האינטרנט
ודורשים חיבור חזק יותר וטוב יותר .חברות
ש”ירימו את הכפפה” במהירות – ירוויחו.
אינטרנט בכלל ,אינטרנט אלחוטי ציבורי ,טווח
טוב יותר ,חיבור אמין יותר .אנשים מבינים
יותר ויותר את החשיבות ואת היתרונות של
תקשורת אינטרנט איכותית.
קניות מקוונות :בתחילה נראה שנשאר בחוסר
כול ...אנשים פשטו על מדפי הסופר .את עניין
נייר הטואלט אני לא מבינה עד היום .אבל עד
מהרה התברר שכמעט דבר לא חסר .הייתה
עדנה לייצרני מסכות – מוצר שהשימוש בו
לפני הקורונה היה לחלוטין זניח – כמו גם
כפפות חד-פעמיות .מילת הקסם הייתה
“משלוחים” .אפשר היה לקנות כמעט כל דבר

במשלוח ובחלק מהמקרים המשלוחים היו
מהירים מאי פעם .לי עצמי קרה שהזמנתי
מוצר באמצעות האינטרנט ,והוא הגיע על
ידי שליח למחרת .מי שהשכיל לעשות שינוי
מהיר ממכירה פיזית לדיגיטלית והצליח
להפיץ ולפרסם – הרוויח בגדול.
משפחה וקהילה :משפחות גרעיניות התכנסו
בתוך עצמן ,בשטח קטן ולתקופה ארוכה.
נוצרו לחצים שאף התבטאו באלימות מצד
אחד – ומצד שני – התגלו יכולות ותעצומות
שלא היו ידועות קודם .ה”מסכים” ,קיבלו הכרה
כאמצעי לחיבור של הילדים ושל המשפחה
כולה אל העולם החיצוני .רבים מצאו את
עצמם עובדים מהבית .האם שוק התעסוקה
ישכיל להפנים כי עבודה מהבית היא חסכונית
ומאפשרת להעסיק עובדים מרוצים יותר
ולחוצים פחות?
בוא נדבר על תרבות .תיאטראות רבים אפשרו
צפייה בהצגות בחינם .סינמטקים רבים הציעו
ועדיין מציעים קישורים לסרטי איכות.
סטנדאפיסטים עברו להופעה ללא קהל.
כנראה שאולמות מלאים לא נראה עוד זמן מה
ומי שלא ישכיל למצוא את הדרך “להישאר
בתמונה הדיגיטלית” ייתכן שלא ישרוד.
מה בעניין התיירות? זהו תחום שנפגע אנושות
וכאן המרחב הדיגיטלי לא ממש עוזר .התיירות
בנויה על נוכחות פיזית ולא דיגיטלית .נכון

בתחום .מי שרצה לנצל את תקופת הקורונה
ללמוד מקצוע ולקח את זה ברצינות – יכול
היה לעשות זאת .מגוון עצום של קורסים
והכשרות כמעט בכל תחום הוצעו בחינם.
ילדים למדו און ליין בזום ,אבל לא רק .אצלנו,
בחממת הערבה  ,Make Aravaהכינו מערך
שיעורים נפלא תחת הכותרת“ :מביאים את
הטבע הביתה”padlet.com/makearava :
בעזרת האתר  padlet.comשמציע כלים
מיוחדים ליצור תכנים מקוונים .אני צופה
שבעתיד ,שיעורים מקוונים וכלים ליצירת
שיעורים כאלו יהיו נפוצים יותר .הקורונה נתנה
דחיפה גדולה לתחום ורבים מהאנשים רכשו
מיומנויות חדשות וישתמשו בהן גם בעתיד.
פרטיות :האם תקופת הקורונה הגדירה מחדש
את הפרטיות או את חוסר הפרטיות?
דת :המפגשים כאן הם חלק בלתי נפרד
והמניין הוא ערך בסיסי .מתברר שבתקופה
זו ,קהילות דתיות שמחוברות לעולם המקוון
מקיימות שיעורים בזום ,והאחרות מעבירות
דרך הטלפון שיעורי דת והרצאות .זהו עולם
סגור ,והשינויים בו קטנים ואיטיים .לי קשה
להאמין שישנה את דרכיו.

שזכינו לראות הרבה מאד סיורים בהרבה
מקומות בתלת ממד והתברר שניתן לעשות
בדיגיטל דברים נפלאים ,אבל זה לא עוזר
לחברות נסיעות ,לבעלי מלונות וצימרים .נראה
שזהו אחד התחומים האחרונים שיתאוששו.
מי שהשכיל להישאר בתמונה – גם נשאר
בתודעה וייתכן שיצליח מהר יותר להתאושש.
רפואה מרחוק אינה דבר חדש .היא התקיימה
גם קודם .אבל אני צופה שעידן הקורונה ייתן
דחיפה חזקה להתפתחויות שלא דמיינו .סביר
להניח שיותר טיפולים ובדיקות יעשו מבית
הלקוח ,בלי הצורך להגיע פיזית לרופא.
אפשר גם עם פחות בירוקרטיה :משרדי ממשלה
ומוסדות בירוקרטיים כמו משרד הרישוי או
ביטוח לאומי ,שתמיד דרשו להגיע אליהם
פיזית ,פתאום גילו ואפשרו דרכים אחרות
ונוחות לתקשר .יכול להיות שהקורונה האיצה
את הקדמה?
לימודים :היה לנו כמעט “חופש גדול” בחסות
הקורונה .בימים שבהם נכתב המדור ,יש חזרה
חלקית ללימודים .כן גנים ,לא גנים ,כיתות
א-ג ,קבוצות קטנות ,חלק מההורים מתנגדים.
עולים המון קשיים ובעיות ,והם ימשיכו ללוות
אותנו (איך מלמדים בלי לחבק ולגעת? איך
לחטא ,לשמור מרחק ,להתפצל לקבוצות?) .ובערבה? הריחוק ,שבדרך כלל מכביד על
במהלך ימי הסגר נפתחו אפשרויות רבות החיים ,התגלה כיתרון .קל יחסית לסגור את
ללימודים מקוונים ויש הרבה יוזמות יצירתיות האזור שלנו ואומנם עד כה לא התגלה אצלנו

אף מקרה קורונה .בזכות המרחבים והבידוד,
ניתן לומר בביטחון רב ,שתושבי הערבה לא
חשו את הסבל שחשות משפחות גדולות
שמצטופפות בבית קטן בעיר .הקהילתיות
התגלתה במיטבה .שיתופי פעולה ,התנדבויות,
עזרה הדדית ,תרומה לקהילה של מבוגרים
ונוער כאחד .התרבות לא פסה מהערבה .היא
נמשכה בצורה מקוונת :הרצאות ,מפגשים
מקוונים ,חידון ליום העצמאות בין היישובים,
חגיגות מושביות מבלי לחרוג מהתקנות .יעיד
על כך לוח האירועים שעדיין מלא בתוכן .גם
יזמות של מכירות מקומיות מקוונות מלאו
לנו את הווטסאפים.
שתי הערות לא-דיגיטליות:
לנו כמי שחיים באזור חקלאי בעיקרו ,מעניין
יהיה לראות אם בעולם/בישראל הפנימו
את חשיבות הייצור החקלאי המקומי ,כפי
שהתבטאה בתקופה הזאת .הלוואי.
חשוב לציין ,שבעת כתיבת דברים אלו אנחנו
עדיין לא “אחרי” .מה בדיוק יקרה בזמן הקרוב,
בטווח של חודשים ואולי שנים ספורות? האם
הקורונה או מגפה דומה תכה שנית? והאם
במקרה כזה ,בזכות הקורונה של מרץ ,2020
נהיה כבר מוכנים לקראתה? ימים יגידו...
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המוח

 -חידות ושעשועונים

דליה שחר

מוח צעיר לשבועות
חידת ציורים -

גלו את השיר המסתתר

המועצה האזורית הערבה התיכונה
משרד החינוך מחוז דרום

ו+

תעודה
תעודה
המועצה האזורית הערבה התיכונה
משרד החינוך מחוז דרום

ש+

שם התלמיד/ה

ד =ח
חידות הוא והיא -

כיתה

שנת הלימודים

וד = ש
שם התלמיד/ה

כיתה

ב =ך

שנת הלימודים

דוגמא :הוא צבע והיא ירח = לבן ולבנה
/

הוא בעל מקצוע (כתיב חסר) והיא משבעת המינים

/

אותו מעביר המורה (כתיב חסר) – והיא משבעת המינים
/

הוא משבעת המינים והיא עיר ערבית בגליל
הוא משבעת המינים והיא צמח מטפס

/

הוא מתנובת הפרה והיא מאכל מתוק

/
/

הוא תקופת זמן והיא חג יהודי
תפזורת  -מצאו את המילים בתפזורת
האותיות .המילים יכולות להופיע מימין
לשמאל ולהפך מלמעלה למטה
ולהפך ובאלכסונים.
רשימת המילים:
חג הקציר ,חג מתן תורה ,חג הגז ,חג הבציר,
חג המים ,גפן ,זית ,חיטה ,רימון ,שעורה,
תמר ,תאנה ,טנא ,ביכורים ,עצרת

פתרון חידת ציורים
וחג שבועות תעשה לך

פתרון חידת הוא והיא

חיט – חיטה
שעור  -שעורה
תמר – תמרה
גפן – גפנית
חלב – חלבה
שבוע  -שבועות
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תשבץ מוח
מאוזן
 .1זה חגג בשבועות ()3,2
 .6נוכרי שוכן בעיר השבה ()2
 .7חולצת מחזאי לניגוב ()4
 .9לצורר ניתן המזון המדברי ()3
 .11איש שלום הוא אחד משבעה ()3
 .12גבול הזוחל חשוב ללב ()4
 .14מחצית מ  7מאוזן לאל הרוח ()2
 .16אחד משבעה עלול להתפוצץ ()5
 .18יחד עם  23מאונך – שני איברים לרע ()4
 .19בתה נסיכה לאחד משבעה ()4
 .20העץ שלי לזמרת ()4
 .21חצי מזל מחזיר מזל ()2
 .22המאמין מכניס את האחרונה לרב ()3
 .24אחד משבעה מכניס  70בשורה ()5

מאונך
 .1גם בשבועות הסתובבה נינה ()5,2
 .2עשו שיהיה לו עצם ()4
 .3פשוט סרבן מקושר ()2
 .4עלה הר בית (גם אחד משבעה) ()3
 .5באיזה כסף שילם על הוירוס? ()6
 .8זזו בשנית כדי לקבל ברזנט ()7
 .10אפי צאצא ()3
 .13חתך מועדון כדורגל (מ’) ()4
 .17באיזו מכונית זה מאד משתנה? ()5
 .20משחקי סופר טריפ ()3
 .21הבן החזיר נצח ()2
 .23ר’  18מאוזן

)2

)6

)4

)7

)10

)9

)12

)8

)11

)13

)16

)15

)18

)14

)17

)19

)20

)21

)22

)23

)24

מ'  -כתיב מלא
ר"ת  -ראשי תיבות
פתרונות והסברים תשבץ מוח
מאוזן:
 .1חג הגז  -אנגרם
 .6גר (בחזרה ר”ג)
 .7טישו טי+שו
 .9המן
 .11תמר – אחד משבעת מינים
 .12קוצב קו+צב
 .14שו
 .16רימון – אחד משבעת מינים
 .18ידיד יד+יד
 .19תאנה אן בתוך תה
 .20ארזי
 .21דג מחזיר גד
 .22דתי – ת’ בדי
 .24שעורה – ע בשורה

מאונך
 .1חג הקציר (חגה נינה קציר)
 .2גרמו = גם העצם שלו
 .3גט – מילה משותפת
 .4זית – מילה משותפת (גם אחד משבעה)
 .5קורונה = גם סוג מטבע זר
 .8שמשונית (משו בתוך שונית)
 .10נצר
 .13בית”ר (מ’)
 .17מאזדה  -אנגרם
 .20אגו – מילה משותפת
 .21דע בחזרה עד
 .23יד+יד

הסבר קיצורים
ח'  -כתיב חסר

)1

)3

)5
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המועצה האזורית
הערבה התיכונה
המועצה האזורית הערבה התיכונה

לימודי תואר אקדמי בערבה

במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז קהילה ערבה ובין האוניברסיטה הפתוחה,
אנו מציעים לכם להצטרף ללימודים

לתואר בוגר אוניברסיטה )(B.Sc /B.A

לימודי התואר יתקיימו בערבה התיכונה
מועד תחילת הלימודים  -אוקטובר *) 2020מותנה במספר הנרשמים(

מסלולי הלימוד המוצעים
תואר במדעי החברה והרוח )עם אפשרות לתעודת הוראה(
תואר במדעי החיים
המסלול נבנה ביחד עם האוניברסיטה הפתוחה וייחודי לצרכי הערבה
• לימודים קרוב לביתך
• קבלה פתוחה ללימודים לתואר ראשון ,ללא תנאים מוקדמים ובלי לוותר על רמה אקדמית גבוהה
• כיתות קטנות באווירה אישית וסביבת לימודים תומכת
• סיוע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים ועם לקויות למידה
• אפשרות לשלב לימודים ועבודה
• שיטת לימודים ייחודית הכוללת טכנולוגיות למידה מתקדמות
• עזרה באיתור מלגות לסטודנטים

לפרטים נוספים וקביעת פגישה עם צוות מרכז הצעירים ויועץ אקדמאי
ענבל פריטל ,מנהלת מרכז הצעירים tzeirim@arava.co.il | 054-5603694
גליה קפ רכזת תחום מדע ,העשרה והשכלה mada@arava.co.il | 052-4128358
*ההרשמה ללימודים אינה מוגבלת בגיל

*למרכז קהילה ערבה שמורה הזכות לשינויים בתכנית

