
1 עיתון ערבות | ספטמבר 2008

עיתון ערבות
עיתון המועצה האזורית הערבה התיכונה

גיליון 32 | אלול תשס"ח | ספטמבר 2008

ראה בגב החוברת



עיתון ערבות
עורכת ראשית אוסי ניר

מו”ל מועצה אזורית ערבה תיכונה,

ספיר, ד.נ ערבה 86825

המערכת 08-6592229, 052-8666111

כתבים שושי אליהו, ד”ר עירית 

גרינשטיין, רונן לוי, רינת רוזנברג, 

כרמית שירין, אמנון נבון, נעמה דובר 

ונועה ריבנבך

עריכה לשונית וקופירייטינג יואב שפר

עיצוב גרפי והפקה סטודיו ערבה

תמונת השער שטפון בנחל צין. מתוך 

התערוכה "סביבה דרך העדשה". 2007

צילום ברק קורן

www.arava.co.il אתר הערבה

מכתבים למערכת
מכתבים למערכת, הערות, הצעות 

לשיפור ותגובות יתקבלו בשמחה.

ossi@arava.co.il 08-6581487 :פקס

תמיד בקשר

דבר העורכת

בגיליון האחרון של עיתון ערבות פורסמה 
כתבה בנושא החינוך האלטרנטיבי מאת 
דני מצפון, תושב עין יהב. הכתבה עוררה 

תחושות שונות ומתוך רצון לאפשר 
התבטאות חופשית, מובאות בפניכם 

ההתייחסויות במלואן. 
הדיווח של ראש המועצה, עזרא רבינס 
בנושא המרפאה האזורית גרר גם הוא 

תגובות ואף נפתח פורום בנושא באתר 
האינטרנט. בהמשך תוכלו לקרוא את 

התגובות שהתקבלו והסבר מפורט יותר 
מגורמי המועצה שמטפלים בעניין. 

כל אלה מייצגים את מטרת העיתון: 
לשפר את נושא התקשורת הקהילתית, 

לשתף את התושבים בנעשה, לקיים 
דיאלוג ואף להיות חשופים לביקורת.

התגובות שלכם מאפשרות לנו לדעת 
היכן אנו לוקים בהסברה ואיך להשתפר 
ולהסביר באופן ברור יותר את הנושאים 

המצויים במחלוקת ועומדים על סדר 
היום.

מגיליון זה והלאה תוכלו ליהנות מלוח 
מודעות מורחב וחוצה גבולות. מועצות 
אזוריות תמר, חבל אילות ואפילו אילת 
נענו לפנייתנו ושמחו לספק מידע על 

המתרחש באזורם. אנו מברכים על כך 
ומקווים להעמיק את שיתוף הפעולה 

בעתיד.
שחקנית חיזוק מוכשרת הצטרפה 

לצוות המערכת. נעמה דובר מעין יהב 
שתכתוב בכל גיליון מדור העוסק בסגנון 

חיים. אני מזמינה תושבים נוספים 
ובני נוער לקחת חלק בכתיבה. ניתן, 

כמובן, לכתוב גם באופן חד פעמי וללא 
התחייבות. 

כל סוף הוא התחלה חדשה ועם סיום 
החופש הגדול ותחילת שנת הלימודים, 

אני מאחלת, בשם צוות העיתון, שנת 
לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת 

לתלמידים, למורים ולצוותי הניהול.

אוסי ניר

בכל שבועיים מתפרסמת אגרת אינטרנטית של ראש המועצה
על הפעילות הנעשית במסדרונות המועצה. האגרת נשלחת כיום 

לכ- 400 מנויים. אם ברצונכם לקבלה ולהתעדכן בנעשה, אנא 
ossi@arava.co.il - שלחו את כתובת הדו"אל שלכם לאוסי ניר

שנת לימודים פוריה,
מהנה ומוצלחת לכל התלמידים,

צוותי ההוראה ומנהלות בית הספר

בתמונה: טקס פתיחת שנה - ביה"ס היסודי שיטים. 1.9.08 צילום: אוסי ניר
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מכתבים למערכת

נגד חינוך אלטרנטיבי של בית 
ספר “דמוקרטי” ובעד חינוך 

לדמוקרטיה

אי נחת ממערכת החינוך הממלכתי 
הביאה גורמים שונים ובתוכם הורים 

לעיון עמוק יותר בתחומי חינוך ולפריחת 
רעיונות חדשים-ישנים בתחומי החינוך. 

המגמה כשלעצמה מבשרת רק טוב 
לעשייה החינוכית אשר מעודדת 

מעורבות ברוכה של הורים בחינוך 
ילדיהם. יחד עם זאת יש להבחין בין 

מושגים שונים אליהם מתייחסים 
הגורסים לשינוי החינוך בערבה 

למערכת לחינוך “דמוקרטי”.
החינוך הממלכתי מותקף מסיבות 

שונות. יש להפריד בין מטרות החינוך, 
דרכי החינוך וההוראה, איכות החינוך 

ואיכות המחנכים והאפשרויות החינוכיות. 
יש כאן כר נרחב לדיון שקצרה היריעה 

מלהכילו, לכן, אתייחס אך למעט מן 
הנושאים, אשר חלקם בא לידי ביטוי 

בדבריו של דני מצפון, בעיתון “ערבות” 

31. משני טעמים אין לפצל את מערכת 
החינוך בערבה: מטעם עקרוני המתייחס 
למהות בית הספר ה”דמוקרטי” ומטעם 

פרקטי של אפשרויות החינוך בערבה. 
ראשית יש להדגיש שמרכז הדיון ב”חינוך 
אלטרנטיבי” אינו לדידי, בדרכי ההוראה, 

אלא, במטרות החינוך. גם החינוך 
הממלכתי וגם החינוך האלטרנטיבי 

שואפים לחנך אדם עצמאי המצליח 
בבגרותו, מגשים את שאיפותיו ותורם 

לחברה. הדגשת ההבדלים ביניהם היא 
על הדרך החינוכית של בית הספר 

ה”דמוקרטי” אשר יוצרת מסגרת 
ארגונית המדגישה חינוך אליטיסטי 
אינדיבידואליסט - ליברלי - ימני - 

קפיטליסטי. הרחק מהגישה הסוציאל 
דמוקרטית המדגישה שוויון ומעורבות 

חברתית שבה הילד הוא חלק מחברה 
ומסביבה ולא נמצא ב”מרכז”. 

חינוך על פי הגישה של בית הספר 
הדמוקרטי תומך באוטונומיה ובהגשמה 

עצמית של התלמיד, אבל גם מעודד 
חירות שלילית לפיה כל תלמיד חופשי 

ומשוחרר לפעול על פי רצונותיו 
ואפשרויותיו, כאשר המחנך מוגבל 

ביכולתו להציב מטרות ולעצב תוכניות 
המחנכות לקראתן.   

שנית, החינוך הממלכתי ממומן על ידי 
משרד החינוך ומציב מגבלות תקציב, 
כאשר בית הספר הדמוקרטי מבוסס 

על חלק נכבד מתקציבים נוספים 
אשר ההורים משלמים, מה שמגביר 

את אי השוויון ויוצר פערים גדולים 
מאוד בין סוגי אוכלוסיות. גודל הכתות 

מותנה בתקצוב תקן עובדי ההוראה 
לפי מספר התלמידים. משרד החינוך 

ממן מורה אחד ל-41 תלמידים. 
כל תוספת ממומנת על ידי הרשות 

המקומית ומתקציבה. כיתה קטנה בה 
מלמדים מספר מורים עולה כמובן יותר, 

וממומנת בהתאם לתקציבים הנוספים 
אשר הרשות המקומית מקציבה. כך 

גם העשרה בתחומי ספורט, ריקודי 

עם, ריקוד קלסי ומודרני, יוגה, טאי צ’י, 
שחייה, רכיבה, אמנות פלסטית, מלאכה, 

מחשבים, אלקטרוניקה, מוסיקה 
וכדומה. תוספות שכאלה נתונות לסדרי 
העדפות של מקבלי ההחלטות ברשות, 

ופותחות דיון מורכב וארוך לגבי חלקו 
של תקציב החינוך בהשוואה לתקציב 
המועצה האזורית בכלל, ולחלקם של 

המשתמשים לעומת כלל התושבים 
בנשיאה בנטל. כאן,  חשוב כמובן חלקם 

של ההורים בדיון.

יש לזכור כי משרד החינוך תובע 
ממנהלי בתי הספר לעמוד בסכומי 

הגביה המשולמים על ידי ההורים. 
תשלומי ההורים מפורטים בהוראות 

משרד החינוך וכוללים סכומים שבדרך 
כלל אינם מספיקים אלא לטיול בן 

יומיים, לסמינר קצר, לחומרי שכפול 
מצומצמים ולסל תרבות מוגבל. 

אם ההורים אינם מממנים כלל את 
הפעילויות הערכיות או פעילויות 

ההעשרה אין דרך לקיימם, ושוב חוזרים 
לתלות בתקציבי הרשות המקומית. 

לכן, כאשר מדובר על כיתות קטנות, 
כמות מורים גדולה לכל כיתה, מקצועות 

ייחודיים, טיפול מיוחד בתלמידים 
מחוננים או בעלי צרכים מיוחדים, טיפול 
נפשי פסיכולוגי או סוציאלי לתלמידים, 

תקציבי העשרה וחוגים, טיולים 
וסמינרים, ציוד, לומדות ותוכנות, סביבה 

פיזית, נוי וריהוט - הכל, כמובן, תלוי 
תקציבים, וההחלטות להעדפה ובחירה 

מחייב את החברה בערבה והנהלת בתי 
הספר בקביעת סדרי עדיפויות משום 

מגבלות התקציב. 
בתי הספר של החינוך הממלכתי 

במתכונתם הקיימת, אשר יזכו לתוספת 
תקציבית ולהשקעות משמעותיות, 

מספקים מענה כמעט לכל הצרכים 
שמועלים על ידי מרבית ההורים 

המתייחסים לצורכיהם האינדיבידואליים 
של ילדיהם.

)המשך בעמ' הבא(
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פיצול המערכת החינוכית ויצירת 
מסגרת של הורים המממנים בהשקעה 
כספית גדולה את חינוך ילדיהם, יגרום 

נזק קשה לכולם. זאת גם אם שתי 
המסגרות תתקיימנה בתוך בית הספר 

הקיים. התקציבים כמובן יקטנו לשתי 
המסגרות בשל גודל הכיתות הקטן. 

הפערים בין עניים ועשירים יגדלו, 
הקיטוב והקנאה בתוך הקהילה יתעצם 

וכולם ירצו לנגוס נתח גדול עבורם 
מקופת התקציב המוגבלת.

הפתרון נמצא כמובן בתוך המערכת 
החינוכית הקיימת.

מכאן אפשר לעבור לדיון בעד ונגד 
חינוך על פי עקרונות “בית הספר 

הדמוקרטי” בו לא ארחיב. 
יש לשים לב בעת דיון זה לאיזו דמות 

בוגר אנו כחברה מעוניינים לחנך. חינוך 
אינדיבידואליסטי מקטין את עוצמתה 

של החברה ואת השוויון ומחנך להדגשת 
הישגיות אישית על חשבון הישגים 

במבחני הבגרות ובמתן ציונים בכלל 
ולתחרותיות. חינוך זה מתאים לפלח צר 
מאד מכלל האוכלוסייה ואינו תואם את 
צרכי מרבית התלמידים. חינוך שמעודד 
חופש, יצירה והנאה כמרכז לשאיפותיו 

של הפרט, מכוון ליצור בוגר הישגי 
ועצמאי, אולם, בעל תכונות דורסניות 

המקדשות את צרכיו לפעמים על חשבון 
האחרים, או קידום יעדים כוחניים בשם 

תחושת החופש הבלתי מוגבל. 
בחינוך הממלכתי ניתן ליצור מפנה אשר 

ידגיש מערכות ערכיות רחבות. בעזרת 
שיתוף פעולה בין ההורים והמורים יחד 

עם מנהלות בתי הספר אפשר ליצור 
רב שיח שיקדם הערכה וכבוד הן כלפי 

התלמידים והן כלפי המורים. עיסוק 
במעורבות חברתית וטיפוח תפישה 
של אחריות חברתית )גם לקהילות 

רחוקות יותר מהאזור ואפילו מהמדינה(, 
התייחסות מקיפה למציאות החברתית 
והפוליטית, חשיבה ביקורתית, דיון תוך 

קבלת השונה, דעת האחר ללא דריסתו, 

חינוך לחשיבה ופרקטיקה דמוקרטית.
הסכנה הגדולה באה לידי ביטוי 

בהתערבות בוטה וחסרת אחריות 
בתחומי החינוך. בבלבול בין מעורבות 

לבין התערבות, בין תפיסות, גישות 
ופרקטיקה. די אם נביט באופן בו 

מתבטאים מבוגרים בפורום “מדברים 
ערבה” בתוך אתר הערבה התיכונה 

כדי להבין מה מידת האלימות והשנאה 
חסרת המעצורים הבאה לידי ביטוי 

בהתקפות על אנשים פרטיים ובעיקר 
בעלי תפקידים במועצה האזורית. 
זו דוגמא מובהקת להתנהלות לא 

דמוקרטית. ראוי לעיין היטב במהלכים 
הנעשים בתחום החינוך, לקיים דיון 

מעמיק ולעשות כל צעד במשנה זהירות 
מבחינת שלא לשפוך את התינוק עם 

המים...  
המתעניינים יכולים לקרוא מאמרים 

לדוגמא: 
נגד חינוך דמוקרטי ובעד חינוך 

לדמוקרטיה: מאמר מאת ניר מיכאלי 
אגודת יסו”ד.

www.yesod.net/yesod/
archives/2005/03/post_113.html
בעד בית הספר לחינוך דמוקרטי: "חינוך 

דמוקרטי וצמצום פערים חברתיים", 
מאמר מאת יוסי ארגמן ששימש כמנהל 

תיכון רוגוזין בתל-אביב, וכיום הוא 
דוקטורנט לחינוך באוניברסיטת בן גוריון: 
www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-3377684,00.
html#n

דרורה נגב

מרפאה אזורית

אוסי שלום!
ברכותיי על העיתון המוצלח הרבה יותר 

מקודמו )לא עוד פרבדה...(. 
בתחילה חשבתי לכתוב את הדברים 

בעיתון, אך כיוון שהוא מופיע רק אחת 
לחודש או חודשיים החלטתי שיותר יעיל

יהיה לפרסם את הדברים בפורום ואני 
שמחה על כך כי התרשמתי שדבריי 

העלו את הנושא החשוב על סדר היום 
ואולי אפילו השפיעו במידת מה על 

מקבלי ההחלטות, הלוואי.
העלאת הנושא בעיתון יכולה רק לתרום 

וכמובן אשמח אם מי ממנהיגנו יענה 
ויבהיר מה קורה עכשיו בנושא ובכלל 

מה יש להם להגיד על כך.
לפני חודשים אחדים התקיים דיון פומבי, 

אליו הוזמן כל הציבור, בנושא הרפואה 
באזור )אגב, תוכנו של הדיון לא הוגדר 

מפורשות בפרסום, למרות שהוכן היטב 
מראש, וכולנו הופתענו כשנכחנו שנושא 

הדיון הוא מרפאה אזורית. האם גם 
זו דרך להאכיל את הציבור בארוחה 

שפרנסי הציבור רוצים בה ולא בארוחה 
שהציבור רוצה בה?(.

הדיון היה מעמיק מאוד ויסודי ונערך 
באווירה נעימה ועניינית. נכחו בו כל 

צוותי המרפאות כולל הרופאים והאחיות 
ונציגה מהמרפאה האזורית בערבה 

הדרומית אשר תיארה בפרוט רב איך 
מתנהלת המרפאה ומהם יתרונותיה 

וחסרונותיה לאוכלוסיה אותה היא 
משרתת. גם לקהל ניתנה אפשרות 

 לשאול ולהביע דעה. 
על דעת רוב הנוכחים באולם - רופאים, 

אחיות וקהל הלקוחות, המסקנה החד 
משמעית מדיון זה הייתה: למרפאה 

אזורית יש מעלות רבות למוסדות 
המממנים - קופ”ח והמועצה האזורית 

ואלו יחסכו כסף רב מביטול המרפאות 
ביישובים, אך לנו, לקהל הלקוחות, יש 

 למהלך זה חסרונות רבים. 
מסקנה זו, כנראה לא הגיעה לאוזניהם 
של מקבלי ההחלטות, אף כי הם נכחו 
באולם בדיוק כמוני. והנה, אני קוראת 

בעלון ערבות האחרון ש“נושא המרפאה 
האזורית שב ועולה בהובלתם של נעמי 
בקר ואיתן ליפשיץ. רוב היישובים הביעו 

 הסכמה לרעיון...”. 
מה בעצם אומרים לנו כאן? אתם תדברו 

מכתבים למערכת
)המשך מעמ' קודם(
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ותדברו ואנחנו נעשה מה שאנחנו 
רוצים? האם לשם כך בחרנו בכם? האם 

המוסדות המועצה וקופ”ח נועדו לשרת 
 את הציבור או שהציבור עובד אצלם? 

חשוב להבין שמרפאה אזורית תוריד את 
רמת השרות הרפואי שאנחנו מקבלים 

 בכמה וכמה דרגות: 
דווקא כשרבים מאיתנו הולכים 

ומזדקנים והניידות נעשית קשה יותר 
ומצד שני, לשמחתנו, גדל והולך מספר 

התינוקות והילדים, יתרחק מאיתנו 
 השירות הרפואי. 

כדי לקבל תרופות שגרתיות, כמו אקמול 
או להתייעץ עם רופא או עם אחות 

בעניין של מה בכך נצטרך לנסוע לספיר 
ולחכות בתור עם כל תושבי הערבה.

הרופא והאחות, כמו במקומות אחרים, 
ישרתו מספר גדול יותר של תושבים 

ביום אחד ויהיה להם פחות זמן לקיים 
יחס אישי עם כל אחד ואחד מאיתנו.

ואם חלילה יקרה מקרה חרום הרופא 
והאחות יימצאו במרחק רב? 

רופאים מקצועיים לא יגיעו לעתים 
תכופות יותר כי הדבר תלוי בגודל 

האוכלוסייה הכללי, וכל עוד לא יחיו כאן 
מספר תושבים כמו בדימונה לא נקבל 

שירות כמו בדימונה. 
לגבי התמחות האחיות - אפשר לדאוג 

להתמחותן גם במצב הנוכחי וכך 
תוכלנה האחיות להתייעץ זו עם זו 

בתחום ההתמחות המסוים ואף לשלוח 
את החולים, במקרה הצורך, הנדיר, 

 לאחות ביישוב אחר. 
לא, אדוני ראש המועצה, זה לא שיפור 

 השירות לתושב. זה חיסכון למוסדות. 
אבל, למרות כל הדברים האלה אני 

חוששת מאוד שאנו ננבח והשיירה 
תעבור כמו שקרה עם עמדות פחי 

האשפה. המועצה חסכה בהוצאות פינוי 
האשפה ואנו התושבים מריחים את 

הסירחון ברחובותינו הראשיים. 
אלא אם כן ננבח ממש ממש חזק 

ואולי גם קצת ננשוך - אחרת אי אפשר 

 להשפיע כאן.
לכן אני קוראת לכל תושבי הערבה 

להצטרף לנביחה שלי לפני שניפגש על 
הקלנועיות בפתח המרפאה האזורית 

בספיר. ובקשה נוספת, אנא מכם, נבחו 
בקול מזוהה ובצורה תרבותית ומכובדת. 

רוני סיבוני
מושב חצבה

תשובה לרוני

באתי לערבה לפני 30 שנה וביצעתי 
תפקידי ציבור מתוך ראייה פטריוטית 

של קידום האזור.
תפקידי הוא לראות ולחשוב קדימה ככל 

האפשר, לדאוג להמשך ההתיישבות, 
חזרת הבנים לערבה והחשוב מכל - לא 

לזנוח את דור המייסדים. 
באופן אישי, אני חש מחויבות עצומה 

לדור המתיישבים הראשונים שהקים את 
האזור.

אחד הנושאים שאנו דנים בהם בהקשר 
זה, הוא המרפאה האזורית. הוקם לצורך 

בדיקת העניינים צוות אזורי הכולל את 
נציגי הרפואה באזור: רופאים ואחיות, 
תושבים ונציגי מועצה ואנחנו בוחנים 
מבין האפשרויות את האופטימאלית 

ביותר והנכונה לטובת התושבים )מדגיש 
- לטובת התושבים ולא המערכת(.

מניסיוני אני יודע כי כל החלטה שנקבל 
תמיד תהיה פחות נוחה למישהו. לעולם 

לא נצליח להגיע למצב בו נרצה את 
כולם )הלוואי והייתי יודע את הפטנט 

לכך(.
כמו שנכתב, עוד לא הוחלט דבר, אנחנו 

בודקים, בוחנים ומנסים ללמוד גם 
מאזורים אחרים המנוסים יותר מאיתנו.  

כל החלטה תתקבל תוך שיקול דעת, 
בחינת ההשלכות ולאחר התייעצויות עם 

גורמים מומחים בנידון. אני מזמין אותך 
להיות שותפה חברה בצוות הבדיקה.

אחד הנושאים העומדים לנגד עיני 
השכם והערב הוא שיפור מתמיד של 

הקשר עם התושבים.
שמחתי שכתבת “העיתון הוא לא 

פרבדה” - לכך בדיוק ייחלתי. אני מודה 
לך על פנייתך, אני תמיד שמח לשמוע 

מגוון של דעות, אני מעודד דיאלוג פתוח 
ומעוניין לשמוע כל העת רעיונות ויוזמות 

מן הציבור. ובודאי איני נבהל משינוי 
החלטה אם ברור לי שהיא שגויה. 

ולסיכום - לא צריך לנבוח, בודאי לא 
לנשוך. אפשר לדבר בצורה תרבותית 

ומכובדת. יחד נהיה כולנו שותפים 
לעשייה וגם לשינויים המתחייבים באזור.
בכבוד רב,

עזרא רבינס
ראש המועצה

נוער, נוער, נוער

אוסי היי,
עדיין לא הספקתי לקרוא את העיתון 

החדש אבל אני עוברת על מדור 
“מכתבים למערכת”.

ראשית, תבורכי את והצוות על המלאכה 
שאתם עושים.

שנית, חשבתי שיהיה מעניין ותורם לצרף 
לצוות המערכת כתבי נוער.

לגבי החלוקה בישובים, יתכן שניתן 
לפנות לנציג נוער אחראי מכל ישוב 

שיחלק בעצמו את העיתון.
ישר כוח,

כרמית בן אליהו
מושב עין יהב

כרמית שלום רב,

ראשית תודה רבה.
רעיון מצוין לשלב כתבי נוער בעיתון. 

אציע זאת ואני מקווה שמיטב הנוער אכן 
ירים את הכפפה.

לגבי בעיית החלוקה - נדמה לי שפתרנו 
אותה ואמשיך לעקוב גם בחלוקה 

הנוכחית ובהמשך.

אוסי ניר
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דבר ראש המועצה

בימים אלו מסיימים מנהלי המועצה 
ואנוכי את סבב הפגישות בישובים שבו 
נפגשנו לפגישה מקצועית עם הנהלות 

הישובים ולאחר מכן עם התושבים. 
בכל ישוב כיבדו אותנו בנוכחותם 

תושבים רבים, מה שהעיד מבחינתי על 
רצון לשמוע, להידבר ובעיקר לתקשר. 

בכוונתי לטפל בנושאים שהועלו ואשמח 
להמשיך ולעדכנכם. השתדלתי להציג 

בפני התושבים את המציאות כפי שאני 
רואה אותה. כגודל הפוטנציאל הגדול 

לפיתוח, ישוב ואכלוס הוא גודל האכזבה 
הקשה מהבירוקרטיה הבלתי נסבלת 

המעכבת קידום תהליכים בחיי היום יום. 
האכזבה שלי היא ממשרדי הממשלה 
וממקבלי החלטות. דוגמא טובה לכך 
הוא משפט שנאמר לי השבוע באחד 

ממשרדי הממשלה אותם פקדתי “אלו 
שמקבלים את ההחלטות לא נמצאים 

בשטח ואינם מבינים את המשמעויות”. 

בימים אלו התבשרנו על תכנית 
האוצר לעידוד וקידום הפריפריה, 

ואכן התכנית מעניינת ומעודדת. אני 
מקווה שיהיה ניתן גם ליישמה בשטח. 

האמונה שהערבה היא במוקד ההסכמה 
הלאומית מדרבנת אותי לייצר כוח חזק 
ומלוכד שיילחם על זכויותינו כחקלאים 

ומתיישבים בערבה התיכונה. 
איני מכיר דרך אחרת ואף אחד לא 

יעשה את העבודה עבורנו. כוחנו הוא 
באחדותנו!

מרינה פרץ-גל, שגרירת הקשר עם 
אוסטרליה, לאחר תריסר שנים )!( בהן 
כיהנה כמנהלת שותפות 2000 ערבה-
אוסטרליה. בהזדמנות זו, ובשם כולנו, 

אני מודה לרינה על עבודתה המסורה 
ותרומתה האדירה לפיתוח האזור 

ולחיזוק הקשר בין הקהילות. הצלחה 
רבה בהמשך הדרך. 

שנת הלימודים בפתח. אני משוכנע כי 
כל מי שעסק בהכנות לפתיחת שנת 

הלימודים - הכנת התכניות הפדגוגיות, 
גיוס המורים וההיערכויות, מערכת 

השיבוצים, בניקיון ובשיפוץ - חש שהזמן 
קצר מדי לביצוע כל המשימות. שנת 

הלימודים נפתחה כסדרה בספטמבר וזו 
הזדמנות נהדרת לאחל לכל התלמידים, 

צוותי ההוראה וכמובן לשתי המנהלות, 
מרגלית וסופי שנת הוראה ולימודים 

פורייה ויצירתית, עטורת הישגים והנאה 
הדדיים. לצד זאת, הודיע משרד החינוך 

על קיצוץ ענק בתקציב המשרד. 
השלכות הקיצוץ עדיין לא ברורות וננסה 

להתמודד גם עם גזירה זו. 

בפתחה של העונה החקלאית החדשה 
ולקראת ראש השנה אני מאחל שתהא 
שנה זו שנה של איחוד לבבות, צמיחה 

כלכלית וחקלאית, שנה של המשך עשייה 
ופעילות אזורית, ומעל לכל שנה טובה.

עזרא רבינס-ראש המועצה

שני נושאים הקשורים בחקלאות 
ומעסיקים אותנו רבות הם הקליטה 

החקלאית של הבנים החוזרים, וכמובן 
עניין תביעות התאילנדים. 

לאחרונה, שבה משלחת המבוגרים 
מאוסטרליה מביקור מוצלח נוסף. נראה 

לי כי הצלחנו להנביט את זרעי שיתוף 
הפעולה והתקשורת הבינאישית ואנו 

בהחלט מצפים להמשך הידוק הקשר 
והפעילות המשותפת. זו פעם ראשונה 

שלמשלחת כזו מצטרפת פונקציה 
רשמית של גיוס משאבים. קרן רותם, 
נציגת המועצה, הצטרפה למשלחת 

ועשתה, לטעמי, עבודה מצוינת. אין לי 
ספק כי אנחנו בכיוון הנכון. על רשמיה 

של קרן מהמסע נוכל לקרוא בכתבתה 
בנושא. ועוד בעניין שיתוף הפעולה עם 
האוסטרלים - בתקופה זו אנו נפרדים 
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אתחיל בכך שמבחינה מקצועית 
הנסיעה בהחלט פתחה לי את העיניים 

לגבי הקהילה היהודית באוסטרליה. 
פגשתי קהילה חמה עם אהבה רבה 

לישראל. 

במלבורן רוב הפגישות נערכו עם אנשי 
ה- United Israel Appeal( UIA הסוכנות 

היהודית( במסגרת שותפות 2000 עם 
הערבה. נערכה פגישה עם נציג של קרן 

יהודית אוסטרלית שתורמת למוסדות 
לחינוך גבוה בארץ. נפגשנו עם חברת 

תיירות מקומית שמעוניינת לשווק תיירות 
גם לערבה. התרשמנו כי הם מאוד 

רוצים להרחיב את סל האטרקציות 
והמקומות שאליהם יוכלו לשלוח את 

הלקוחות שלהם שמטיילים בארץ. הצגנו 
להם מצגת וסרט על התיירות המקומית. 

הקשר בין החברה למחלקת התיירות 
ייעשה בימים הקרובים. 

 UIA -בפני ההנהגה הצעירה של ה
ערכנו מצגת על הערבה. התקיימו 
פגישות נוספות, בעיקר עם ועדת 

העסקים של השותפות לגבי תוכניות 
ואפשרויות שאפשר יהיה להעתיק לאזור 

ושיעזרו רבות לפיתוח הערבה. כמו כן, 
נפגשנו עם פיטר אדוארדס, איש עסקים 

עתיר ממון, ממשפחת סמורגון הידועה 
באוסטרליה, לגבי יצור אנרגיה חלופית 

בערבה. 

 JNF -בסידני הכרתי בעיקר את אנשי ה
ועליי לציין כי מחמאות רבות קיבלנו על 

משלחת הנוער מהערבה. השתתפנו 
בארוחת צהריים שאורגנה על ידי לשכת 

המסחר אוסטרליה-ישראל, וניתנה לנו 
הזדמנות להציג בה את הערבה. עזרא 

רבינס נאם בפני מאות אנשי עסקים, 
כ”מופע חימום” לשרה למים ושינוי 

אקלים של אוסטרליה. בנוסף, הוזמנו 
לפורום מנהלים בו הנואם העיקרי היה 

דיויד גונסקי. בהמשך, עזרא נפגש 
עם שניים מעמודי התווך של הקהילה 

היהודית העסקית בסידני, הארי 
טריגובוף וארוין ויידור.

מובן, שעיקר העבודה תתבצע עכשיו 
ב- follow up לכל הפגישות שנעשו 

והמטרה העיקרית הינה ליצור קשרים 
משמעותיים והדוקים ולהזמין את 
התורמים ואנשי העסקים לביקור 

בערבה - כי אין טוב ממראה עיניים.
משלחת של ההנהגה הצעירה של 
ה- JNF אוסטרליה תבקר בערבה 

במהלך חודש ספטמבר, נאמר לנו 
שתולים תקוות גדולות בקבוצה זו 

וכי רוב הסיכויים שהנשיא בעוד שתי 
קדנציות יהיה אחד מחברי הקבוצה. 

הקבוצה תתארח בערבה וכמובן 

שהמטרה העיקרית היא לחשוף אותם 
לצורת החיים באזור שלנו, על היתרונות 

והקשיים. אנו מתכננים לארגן מפגש 
ערב שיוזמנו אליו תושבים מהערבה 

שרוצים להיפגש עם האורחים 
מאוסטרליה לערב נעים וקליל, להכיר 

ולהתוודע למיטב בנינו )בין לגימות 
הבירה(.

 JNF-מטרת המשלחת היא לאפשר ל
להמשיך ולמלא את המשימה העיקרית 

של הארגון בצורה שתהיה רלוונטית 
לדור הצעיר, על ידי גיוס סלקטיבי של 

צעירים יהודיים מוכשרים ומחויבים 
שיהפכו להיות חברים במועצת 

המנהלים של ה- JNF nsw ויצעידו 
קדימה את הארגון.

בנימה אישית, ארצה להוסיף כי יש מקום 
רב לתושבי הערבה לגלות מעורבות 

בכל נושא השותפות עם האוסטרלים. 
האוסטרלים מצידם מאוד מחויבים 

לערבה ומעוניים בקשר האישי. יש הבדל 
בין קשר מקצועי בין רשויות ופונקציות 

מובילות לבין הקשרים האמיתיים, 
האישיים שלא יסולאו בפז. נראה לי כי 
התרומה העיקרית תגיע מקשרים אלו. 

קרן רותם
אחראית גיוס משאבים

קרן רותם, נציגת המועצה ואחראית על גיוס משאבים מספרת על הנסיעה 
לאוסטרליה. המטרות, הפגישות, מה הושג ולמה כדאי לחכות.

גיוס משאבים

קרובים רחוקים 
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מרחבי המועצה

בטחון

התרגיל דימה נפילת פצמ”ר )פצצת 
מרגמה( באזור בית הספר ובטיפול 

במספר רב של נפגעים. בתרגיל 
השתתפו צוותי הרפואה באזור: כוחות 

מגן דוד אדום )תחנת ספיר(, כוננים 
מתנדבים מהישובים )חובשים ונהגי 

אמבולנס(, אחיות המושבים, רופא 
האזור, ד”ר מיכאל רבקין, וצוות תאג”ד 

עין יהב בפיקוד הפראמדיקית הדר.
בנוסף, כ- 20 לוחמים מגדוד רמון של 

מג”ב המוצבים בעין יהב ביימו את 
הנפגעים.

צוות המתנדבים בראשותו של דני 
אביבי, שניהל את התרגיל, פעל ברמה 
גבוהה בשיתוף פעולה עם שאר כוחות 

הרפואה.

מהתרגיל הופקו לקחים רבים שמיושמים 
בימים אלו.

את התרגיל ליוה וביקר מושון וקנין, סגן 
מנהל מחוז דרום שאמר “אני מסיים 

את התרגיל בידיעה שבערבה יש על מי 

לסמוך. אני בטוח שגם במקרה אמת 
ידע כל אחד איך לתפקד בצורה הטובה 

ביותר”.
תודה לכל  המתנדבים, ללוחמי מחט”ב 

ערבה  )מג"ב( ולתאג”ד עין יהב על 
שיתוף הפעולה.

מתרגלים )1( 
תרגיל אירוע רב נפגעים התקיים במסגרת תרגיל החרום “נקודת מפנה 2” שנערך 

לאחרונה במועצה האזורית ערבה תיכונה.

מתרגלים )2( 
על נהגי המועצה המובילים את ילדנו 
לבית הספר ובחזרה מוטלת אחריות 

גדולה להסיע אותם בבטחה.
כמידי שנה בחופשת הקיץ יצאו 

נהגי המועצה הקבועים והמחליפים 
להשתלמות נהיגה “מצילת חיים”.

ההשתלמות הועברה על ידי חברת 
“מסלולים” בראש העין וכללה הדרכה 

בנושא חשיבות חגורות הבטיחות, 
מהירות תגובה, חילוץ ממצבי חירום, 
בלימת חירום והחלקה בכביש רטוב.

במהלך ההשתלמות ביקרו נהגי 
המועצה במוזיאון אגד בחולון המתאר 

את התפתחות התחבורה הציבורית 
בארץ. ביקור נוסטלגי ומעניין שכלל גם 

אימוני נהיגה מהירה.

ההשתלמות הועברה בצורה מקצועית 
וברמה טובה.

תודה לנהגי המועצה המסורים 
שמובילים את ילדינו באחריות, 

מקצועיות ומהימנות.

דרור שלו-קב”ט
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איכות הסביבה
להפוך קש לזהב

בערבה התיכונה מייצרים כ- 25,000 
טון גזם אורגני בשנה. פסולת זו מהווה 

מפגע סביבתי קשה ומגיע פעמים רבות 
לשרפות הנמשכות ימים רבים וגורמים 

למטרד משמעותי לתושבים.

המועצה מתמקדת בחיפוש פתרונות 
שונים לפסולת האורגנית כמו הקמת 

מפעל קומפוסט אזורי. לאחרונה, עלה 
פיתרון מעניין דווקא מכוון אחר. 

בסוף חודש יולי יצאה משלחת מטעם 
המועצה לגרמניה לפגוש חברה 

שמייצרת מכונה שיודעת להפוך גזם 
לדיזל סינתטי. הפיתוח כבר נכנס 

לישורת האחרונה וישנן הזמנות בתהליך 
ייצור במפעל.

הקשר עם החברה נוצר לפני כשנה 
דרך יזם ישראלי שמייצג את החברה 

הגרמנית בארץ. לאחר פגישות רבות של 
נציגי המועצה עם היזם, סיור בערבה 

והצגת הטכנולוגיה במשרד להגנת 
הסביבה, הוחלט לשלוח לגרמניה חומר 
גזם טחון ולבדוק את התאמתו למכונה. 

התנאי לתהליך הוא שהגזם יכיל עד   
12% אחוזי לחות, וכאן יש לאזור יתרון 

גדול, מלבד כמויות הגזם העצומות בכל 
שנה. כלומר, אין צורך בהליך מיוחד 

לייבוש חומר הגלם )הגזם( לפני תחילת 
תהליך הפיכתו לדיזל.

הניסוי עבר בהצלחה והוחלט לשלוח 
כמות גדולה יותר הפעם לניסוי חצי 

מסחרי. המשלחת כללה את חיים חבלין 
יו”ר הוועדה החקלאית, אורית דונסקי 

מנהלת היחידה הסביבתית וגלעד 
ליבני מנכ”ל החברה לפיתוח. בביקור 

נפגשנו עם חברת ארכימדס שאחראית 
על נושא בניית המכונה וקבלת כל 

האישורים מהגורמים הרלוונטיים 
בגרמניה, על פי התקנים של האיחוד 
האירופי. פגישה נוספת התקיימה עם 

חברת MME שהמציאה את התהליך 
ומייצרת את המכונה. 

בפגישה ראינו את המכונה, את כל 
החלקים הפנימיים והבנו מה תפקידו 

של כל חלק. המכונה מייצרת מכל קילו 
חומר גלם )קש חיטה, גזם חממות, גזם 

תמרים וכו’( חצי ליטר דיזל. 

האנרגיה להפעלת המכונה מופקת 
בתהליך עצמו, כלומר היא אינה זקוקה 

למקורות אנרגיה חיצוניים. בנוסף, לאחר 
הפעלת הגנרטור הפנימי נשאר עודף 
גדול של חשמל )400 קווט”ש( שיכול 
להוות מקור אנרגיה לכל דבר אחר. 
בהמשך קיבלנו סקירה מקיפה על 
עבודת המכונה, האנליזות ובדיקות 

המעבדה שנעשו לה. 

יתרונות נוספים וחשובים לא פחות הם 
שהמכונה אינה מזהמת את הסביבה, 
כיוון שהתהליך מתבצע בתוך מערכת 

סגורה ללא פליטת מזהמים. תוצרי 
הלוואי מהתהליך הם פחם שיש בו 

כמויות קטנות של אפר, שאותו ניתן 
לנצל ליצור אנרגיה ומים שיופנו 

להשקיה לאחר ניקויים בתהליך הקיים 
במכונה.

החל מסוף אוגוסט המכונה תתחיל 
לעבוד במפעל סביב השעון. אנו ניקח 
דוגמה של הדיזל שהופק מהגזם של 
הערבה על מנת להתחיל את תהליך 

הרגולציה בארץ. 
ליזם ישנה תוכנית עסקית מפורטת 

והוא כבר החל לעניין משקיעים לצורך 
רכישת מכונות לארץ. 

כפי שהדברים נראים כרגע, הטכנולוגיה 
הזו עשויה להוות מהפיכה אמיתית 

בכל הקשור בטיפול בפסולת אורגנית 
בעולם.

דף חדש במחזור נייר
 מהיום מחזור נייר קרוב אליכם יותר 

מתמיד.
בקצות הרחובות ובמרכז הישוב הוצבו 
פחים גדולים בצבע כחול אליהם ניתן 

לזרוק את כל סוגי הנייר והעיתונים יחד - 
אין צורך בהפרדה!

הפחים מיועדים לפסולת נייר בלבד 
המפונה למחזור על ידי חברת "אמניר".

אנא הקפידו להפריד כבר בבית את 
הנייר והעיתונים משאר האשפה והביאו 

לפח הקרוב אליכם.
ניתן לקבל קרטוניות איסוף ביתיות 

במזכירויות הישובים.

מחזור הנייר כולל: כל סוגי הנייר, עיתון 
יומי, מגזינים, מעטפות דואר, עטיפות 

מתנה, אריזות נייר כמו סוכר וקמח ועוד.
לפרטים ניתן לפנות ליחידה הסביבתית

אורית דונסקי
מנהלת היחידה הסביבתית
oritd@arava.co.il 052-3665976  
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מרחבי המועצה

תיירות
סדנת ארוחות בוקר 

לתיירנים
התקיימה סדנא של שלושה ימים 

בהנחיית סלעית בשן-רוסק. מתוך 
הנחת היסוד שארוחת הבוקר מהווה 

מרכיב מאוד חשוב ומשפיע על חוויית 
האורח באירוח הכפרי, חשוב לתת 

כלים מקצועיים, להתנסות ולהבין את 
כל הגורמים המשפיעים על החוויה של 

האורח מחד ומאידך לראות שחוויית 
האורח משתלמת למארח. או במילים 
אחרות - איך ארוחת הבוקר מכניסה 

לנו עוד כסף ולא להיפך.
הסדנא התקיימה בח’אן אבירן ולקחו 

בה חלק 19 נשים וגבר אחד! כמו 
בכל מפגשי ההעשרה יש חשיבות 

גדולה מאוד גם לעצם המפגש 
והאינטראקציות שנוצרות בו וזהו 

ערך מוסף גדול מאוד שניתן בכל 
השתלמות, סדנא או קורס ואנו רואים 

בכך מרכיב חשוב בפני עצמו. 
לאור הצלחת הסדנא והתגובות 

הטובות של המשתתפים נבחן הבאת 
סדנת המשך. ואם בהעשרה עסקינן 

ראו מסגרת נפרדת ובה אינפורמציה 
בנוגע לקורס שיווק לעסקי תיירות 

אשר מתוכנן להיפתח בקרוב.

הפקת חומרים לתחילת 
עונת התיירות הבאה

לקראת פסח הופקה חוברת התיירות 
האזורית המעודכנת. אנו נמצאים כעת 

בהכנה של מפת התיירות האזורית 
אשר המלאי ממנה אזל ויש לעדכן 
אותה. המפה תהייה מוכנה לקראת 
החגים הבאים עלינו לטובה. בנוסף 

אנו עובדים על הפקת חוברת תיירות 
בגרסא אנגלית ועל תוספת של 

קטגוריה נוספת - אתרים היסטוריים 
וגיאולוגיה בערבה.

פרויקט מסלולי האופניים 
“רוכבים בדרכי הבשמים”

קורס שיווק למיזמי 
תיירות

מחלקת תיירות פותחת קורס שיווק 
למיזמי תיירות.

הקורס בן 8 מפגשים ומונחה על ידי 
ד”ר הלל אבי חי - יועץ ארגוני ושיווקי.

מדובר בקורס בעל אופי תכליתי - 
יישומי אשר מטרתו לצייד את התיירן 

בכלי עבודה והבנה של המדיום 
השיווקי ולקדם התנהלות מעשית, 

יעילה ומושכלת בתחום.

הקורס מותאם לאופי התיירות שלנו, 
המנחה קיבל חומרים רבים על מנת 
שייטיב להכיר את תחומי הפעילות, 
אופי הפעילות ותוכניות הפיתוח של 

האזור.

מטרת הקורס:
הקניית מיומנות עסקית וכלי ניהול 

יישומיים למיזמים תיירותיים.
הקורס יתמקד בהיבטים השונים 

ובמאפיינים של המיזם התיירותי תוך 
מתן כלים שיווקיים, פרסומיים ופיננסים 

יישומיים.

תוצר הקורס:
הבניית תכנית שיווקית פרטנית ע”י כל 

אחד ממשתתפי הקורס.

כפי שאתם כבר יודעים מן הקורסים, 
ההשתלמויות והסדנאות בשנה 

האחרונה, אנו מסבסדים את הקורסים 
באופן ניכר מאוד )בעזרת הרשות 
לפיתוח הנגב, ראוי לציין( הסבסוד 

הניכר מאפשר לנו להביא לכם את 
הקורס במחיר נמוך בהרבה ממחירו 

הריאלי.

רינת רוזנברג-רכזת תיירות
rinat@arava.co.il
052-4260501 ,08-6592271 

בחודש האחרון הוצבו לוחיות ההכוונה 
במספר מסלולים, במהלך אוגוסט 
הוצבו הלוחיות במסלולים נוספים 

וכן יוצבו שלטי אינפורמציה בכניסה 
למסלולים. בתום שלב זה לכל 

יישוב יהיה מסלול היקפי שמתחיל 
ומסתיים ביישוב. בהמשך יסומנו 

עוד מסלולים לכל יישוב, מסלולים 
חוצי ערבה ומסלולים המחברים בין 

המסלולים ההיקפיים למסלולים חוצי 
הערבה. הפרויקט הגדול והמורכב 
הזה יירשת את הערבה במסלולי 
אופניים אשר מתאימים לרכיבה 

תיירותית משפחתית ויוסיפו נדבך נוסף 
לאופציות הבילוי בערבה.

הפרויקט שלנו מהווה למעשה מודל 
שאומץ על ידי אזורים נוספים בנגב 
וכותרתו “דרכי הבשמים באופניים”.

עיצוב השפה הגראפית של הפרויקט 
נעשה על ידי המעצבת דנית גלר 
והביצוע בשטח של חברת חופים.
לפרויקט שותפים רבים במימון - 

הסוכנות היהודית פרויקט שותפות 
2000, תמיד איתנו לשמחתנו והיו 

הראשונים לתרום למימושו, החברה 
הממשלתית לתיירות, קרן קיימת 
לישראל וישנם עוד גופים נוספים 

אליהם פנינו ואשר בודקים אפשרות 
לתרום גם הם לפרויקט.
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פרויקט משותף למתנ”ס ולמחלקת 
התיירות. מטרת הפרויקט להעלות 

את התיירות בערבה בקיץ, על 
ראש שמחתנו לצד קידום העשייה 

המוזיקלית באזור.

הפרויקט אמור היה לשלב את שני 
האינטרסים ע”י קיום סדנא של 5 ימים 

בערבה. סדנא שהמשתתפים בה 
ייהנו ממורים, כיתות אומן וסדנאות 
מעשירות בתחום מוזיקת הבארוק. 
בתום הסדנא קונצרט מסכם אשר 
ישתתפו בו מורי ומשתתפי הסדנא 

לצד הרכבים וסולנים בולטים בתחום.
לצערנו הרב מסיבות מגוונות )אף 

אחת מהן אינה קשורה למזג האוויר 
בערבה!( לא נרשמו די משתתפים 

לסדנא, מה שהביא לביטולה. 

את הקונצרט החלטנו לקיים למרות 
זאת בהיותו חולייה נפרדת וראויה. 

הקונצרט התקיים במצד חצבה - 
תמר המקראית - עיר אובות )שמות 

רבים למקום כמעט כמספר השכבות 
ההיסטוריות שנמצאו בו(. לבאי 

הקונצרט ניתנו סיורים מודרכים באתר 
שהוכן והואר לצורך האירוע. ראויים 

לציון המופיעים )חמישיית נביאי 
הקווינטה, יעלה אביטל, ומקהלת 
הערבה( אשר תפקדו בתנאי רוח 

ואבק שהעמידו את כל האירוע במבחן 
נחישות. מעבר לרוח ולאבק היה זה 

אירוע מקסים, יפה ותרבותי. 

מבחינת מחלקת תיירות אנו רואים 
במצד חצבה אתר משמעותי המהווה 

מעין שער כניסה לאזור ומעוניינים 
לחזק את האתר כמוקד לפעילות 
תיירותית חווייתית ויצירת אירועים 

שיסייעו להכיר את המקום. למי שלא 
היה - מצד חצבה בלילה מסודר ומואר 

- חוויה מדהימה ומומלצת.

בארוק בדרך הבשמים

ועדה מקומית
ככה עושים את זה, קולטים?

בעקבות פניות של תושבים, 
מסבירים בוועדה המקומית כיצד 
להסדיר רישוי מערכות סולאריות 

על ידי הנחת קולטים על גגות 
מבנים קיימים.

 • לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק	
בוועדה המקומית את הדרישות 

הספציפיות.

 • על המבקש להגיש לוועדה	

המקומית בקשה להיתר לעבודה 
מצומצמת הכוללת את הטופס 

המצורף בשלושה עותקים.

 • תשריט הכולל פירוט של המבנה	
הקיים )תכנית, חזיתות וחתכים 

בקנה מידה של 1:100( עליו 
מעוניינים להניח את הקולטים 

הסולאריים.

 • יש להגיש תרשים מגרש כנדרש	
בחוק עם סימון המבנה המדובר.

 • המבקש ימציא לוועדה הצהרת	
מהנדס וחישובים סטטיים אשר 

יעידו כי בעקבות הוספת הקולטים 
הסולאריים, הגג יכול לשאת את 

הכוחות על המבנה.

לפרטים נוספים כדאי לגלוש באתר 
הערבה/מחלקות המועצה/ועדה 

מקומית או לפנות לאסנת בן-נעים, 
מזכירת הוועדה בטל: 08-6592216.

אסנת בן נעים
מזכירת הוועדה המקומית
vba@arava.co.il

11 עיתון ערבות | ספטמבר 2008



בשנים האחרונות קידמה המועצה 
האזורית תוכנית סטאטוטורית בארבעה 

מוקדים המיועדים לפיתוח תיירות, 
תעסוקה, מסחר ושרותי דרך.

ארבעת המוקדים שהוגדרו:
מצד חצבה )הלא הוא עיר אובות(

מתחם פארק ספיר
אזור התעשייה ספיר

מואה ומתחם הכניסה לדרך הבשמים.

בארבעת המוקדים ניתן – בתהליך 
מתאים שיפורט להלן לקבל קרקע 

להקמת מיזמים.

עשרה שלבים ועוד אחד לקבלת הקרקע 
- צעד אחר צעד.

 1. גיבוש ראשוני של רעיון למיזם. 

2.  פגישה עם מנכ”ל החברה לפיתוח 
)גלעד לבני( ועם מנהל הפיתוח )גיל 
סלוין( להצגת הרעיון ולצורך קבלת 

קרקע לתיירות, תעסוקה, 
מסחר ושרותי דרך  

בערבה - כדאי לדעת!

אינפורמציה רלוונטית על ייתכנות 
המיזם )מיקום, מיזמים דומים בתהליך 

וכדומה(.

3.  הגשת מכתב המפרט את עיקרי 
המיזם, צרכי הקרקע, והמים הדרושים.

4.  הכנת פרוגרמה ותוכנית עסקית 
)ניתן לקבל סיוע של 75% מחממת 

התיירות או מחממת טרום עסק בהכנת 
העבודות(.

5.  הקמת חברה.

6.  הצגת יכולת כלכלית.

7.  הצגת הפרוגרמה למליאת המועצה.

8. חתימת חוזים ומתן ערבויות למועצה 
לעמידה בלו”ז לביצוע.

9. קבלת המלצה של המליאה לקבלת 
הקרקע בתהליך של פטור ממכרז.

10.  פנייה לוועדה המשותפת למנהל 
מקרקעי ישראל ולמשרד התיירות 

לקבלת הקרקע בפטור ממכרז. 
)הפטור ניתן למיזמים תיירותיים: הלנה, 

אטרקציה ולתעשייה. מסחר ושרותי דרך 
אינם נכללים בפטור(

11. קבלת הקרקע
העבודה שנעשתה בשנים האחרונות 

מקצרת משמעותית את התהליך עבור 
היזם.

עדיין חשוב לדעת ולקחת בחשבון 
שמדובר בתהליך לא קצר אשר נדרשת 

בו מעורבות של היזם מול הגופים הרבים 
המטפלים בנושא.

אין זאת אומרת שהדבר צריך לרפות את 
ידי היזם אלא רק שעל היזם קדם את 

החזון שלו על מנת שיתממש.

סיוע יינתן לכל אורך הדרך!

לפרטים נוספים, 

ניתן ליצור קשר עם גיל סלוין - 
gil@arava.co.il 08-6592240
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בכל גליון נביא בפניכם את הארועים לחודשיים 

הקרובים. ניתן לעדכן על ארועים כגון - 

הופעות, מכירות או אירועי ישובים ובלבד שכל 

האזור מוזמן אליהם. עדכון על ארועים יש 

 ossi@arava.co.il  להעביר לאוסי ניר בדוא"ל

בציון תאריך ופירוט הארוע

לוח ארועים

7/9

8/9

18/9

19/9

20/9

24-27/9

15-19/10
27/10

30/10

מפגש עם הסופר דויד גרוסמן בתחנת יאיר בין השעות 09:00-13:00.יום עיון לחקלאים האורגנייםמחלקת תיירות 08-6592271קורס שיווק למיזמי תיירות.
בין השעות 10:00-11:00הסופר דויד גרוסמןמפגש של תלמידי כיתות א' עם במתנ"ס בין השעות 20:30-22:00"אשה בורחת מבשורה"ישוחח על ספריו, כתיבתו וספרו האחרון 

1-800-800-808פסטיבל ישרוטל פאזה מורגנה באילתבהפקת מתנ"ס ערבהמדברחוב
קורס תיירות אקולוגית בחבל אילותפסטיבל התמר

בהנחיית אילן בן יוסף ויכלול 7 מפגשים 08-6326555 או למח' תיירות 08-6592271. 
יום עיון בנושא איכות המוצרמותנית במספר הנרשמים.ויום סיור. מועד סיום 18.11 ופתיחת הקורס 

מו"פ בספיר

אייקידו 
בערבה

לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על 
אייקידו, כחלק ממגמה הולכת וגוברת 

של מודעות לחשיבות הפעילות 
הגופנית לצד חיפוש משמעות גם בפן 

הרוחני.
אייקידו היא אומנות לחימה צעירה 
יחסית, אך היא מבוססת על שיטות 
לחימה יפניות עתיקות בנות מאות 

שנים. באייקידו לומדים לנצל את כוחו 
של היריב על מנת להוציאו מאיזון 
ולסיים את הטכניקה ע”י הטלה או 

בריח. העקרונות המנחים הם אי 
התנגדות לכוח, ניצול כוחו של היריב 

בעזרת תנועה מעגלית ויישום בריחים.
אייקידו היא יותר משיטה להגנה 

עצמית, זהו אמצעי לשיפור גופני, 
מנטאלי, ורוחני. באמצעות האימון 
מאחדים את שלושת האלמנטים 

האלה במסלול של גדילה וגילוי עצמי 
שמתרחב ומקרין גם על חיי היומיום 

שלנו.
על פי עקרונות האייקידו אין תחרויות. 

ניצחון והפסד בתחרות אינם ברי 
משמעות. באומנות לחימה זו, אין 

להסתפק בלהיות טוב יותר מאדם 
כלשהו, אלא יש לשאוף להשתפר 

ולהיות טוב יותר ממה שהיית אתמול.
הניצחון החשוב הוא של היחיד על 

עצמו וההתמודדות האמיתית היא של 
היחיד עם מגבלותיו.

אייקידו היא אמנות לחימה המשלבת 
בצורה אופטימאלית עקרונות של 

הרמוניה ופיוס יחד עם יכולת הגנה 
עצמית יעילה ועוצמתית ביותר.

אייקידו ניתן ללמוד אצל יאיר לדרמן 
בחצבה ובעין יהב וכן אצל אברי 

בר טוב בספיר. הפעילות מתאימה 
לגברים, נשים וילדים כאחד.

יאיר לדרמן
צוקים
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איך להשתחרר מקיבעון מחשבתי ולפתח 
יצירתיות? מתוך ספרו של ירין קימור “הבלתי 

אפשרי - אפשרי!”  )הוצאת “אורנית”(

ירין קימור מציע בספרו טכניקות 
פשוטות וקלות למימוש כדי להצליח 

ולפרוץ קדימה בעבודה, בלימודים 
ובחיי החברה והמשפחה, וכיצד ניתן 

למצוא מענה לשאלות שמציקות לנו 
ואשר לרוב, הפתרון מונח ממש מתחת 

לרגלינו. 
חלקו הראשון של הספר עוסק 

בקיבעונות המאפיינים את אורח 
החשיבה האנושית ובשימוש 

באינטואיציה ועונה על השאלה “מדוע 
דווקא בעלי האינטליגנציה מועדים 

לקיבעונות יתר?”
אנחנו צוברים אביזרים מיותרים 

ומתקשים להיפטר מהם. כך אנו נצמדים 
גם לרכוש המחשבתי ב”בוידעם” של 
מוחנו. אנו מכירים בצורך לשינוי אך 

עבדים להרגל הישן והטוב, הנובט 
בקרקע הבטוחה של המוכר והידוע.

כזה היה האיש שלא אהב כלום. יום אחד 
הוא רצה לשנות גישה והחליט שהוא 

חייב לאהוב משהו, אך מה לעשות, הוא 
לא אהב את הרעיון הזה...

ולמרות זאת, לולא הקיבעון המחשבתי, 
למרות יחסי הציבור הגרועים שלו, לא 

היינו מסוגלים לשרוד. הוא מאפשר ייצור 
אוטומטי של תבניות והכללות, מאורגן, 

נוח לשליפה ומהיר תגובה. הקיבעון 
מאפשר קליטה מהירה של תבניות 

דומות והטמעתן בקיים. יכולת הזיהוי, 
הסיווג, הברירה וההבחנה בין העיקר 

לטפל - כולם פרי הקיבעון המחשבתי. 
תבניות החשיבה, הנחות היסוד 

המוסכמות ומסנני התפיסה יוצרים 
אזור מוגן של הרגלים, נוחיות וביטחון. 

מעבר לאזור הביטחון שולטות מפלצות 
הפחד מביקורת, מכישלון, מעודף חופש, 

מאובדן כיוון, מהעדר נקודת אחיזה, 
מגילוי חולשה, מהשתטות ומלהפוך 

ללעג ולקלס. 
בגבולות הבטוחים והמוכרים, היוצרים 
דפוסי התנהגות אוטומטיים, יש אמנם 
אשליה של חופש יצירתי, אך למעשה 

הם פרי קבלת מרות, סמכות והימנעות 

מדוע דוקא בעלי 
האינטליגנציה

מועדים לקיבעונות יתר?

המלצה על ספר
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מכל קונפליקט פנימי או עימות חיצוני. 
אנו מעדיפים לכבול את עצמנו מרצון 

לציפיות, לנורמות ולקונפורמיות 
השולטות. 

בלא יתרונותיו של הקיבעון היינו צריכים 
להמציא את כל העולם מחדש בכל רגע. 
אבל כמובן שיש לו גם חסרונות רציניים. 

הקיבעונות עלולים לבלום התפתחות 
ולכסות גילוי עולמות חדשים. הם יוצרים 

הנצחה עצמית בלא בחינה עצמית 
ומונעים בדיקת תועלת לאור השינויים. 

האמצעי הופך למקודש על חשבון 
המטרה שנשכחת. הדוגמאטיות מונעת 

היווצרות חלופות, ואלו מהן שהצליחו 
להסתנן למרות הכול, נדחות החוצה. 
התוצאה היא לימוד שוטף של חומר 

שאנחנו כבר יודעים, וחיים באזור השומם 
של הסביר והיעיל במקום במרחבי 

המצוין והמבריק.
אנו צועדים בביטחון מלא בשדה 

מוקשים של קיבעונות - הרגלים, דעות 
קדומות, עקרונות קבועים מאז ומתמיד. 
איננו מודעים לקיומם ולשיעור סכנתם. 

קיבעונות החשיבה מתבטאים  בכל 
שטחי החיים - הפרטיים והחברתיים, 

החיצוניים והפנימיים, ובכל תחומי 
התרבות וההיסטוריה. 

הקיבעונות מהווים מעצורים ליצירתיות. 
לכן, בשלב הראשון יש לנכש אותם 

כעשבים שוטים ולהכשיר את הקרקע 
לקליטת הזרעים החדשים. רק כך תוכל 

לנבוט ולצמוח חשיבה חדשה נטולת 
קיבעונות ושיטתית - חשיבה יצירתית. 

דוגמאות קלאסיות
הרוצה למלא כוס חייב לרוקן אותה 

קודם. לפניכם שתי דוגמאות קלאסיות:

למה הפלסטר בצבע ורוד?
לכאורה שאלה קטנונית וטרחנית. אבל 
היא נשאלת כאן כדי לחשוף את הקשר 

הסמוי בין עורו הוורדרד של האדם 
הלבן לבין צבע הפלסטר, שנבחר 

כדי שלא יבלוט ויכער את מראהו של 

הגזע האציל. מה יעשו בעלי צבע העור 
השחור? הוורוד מודבק לעורם כטלאי 

רשלני, מכוער ובולט. האומנם אין פתרון 
אחר? לאחרונה החלו לייצר גם פלסטר 

כהה. הרי אפשר לייצר פלסטרים בכל 
צבע ולכל גזע.

קרקס קטלני
עשרות שנים נסעו רוכבי אופנועים 

וקטנועים וסימנו את פניותיהם ימינה 
או שמאלה בהטיית יד מנפנפת, כשהם 

נאלצים להוריד יד אחת מהכידון. 
אור מהבהב לא עלה על הדעת שכן 

האופנוע נחשב כ”חד מימדי”. כמה רוכבי 
אופנוע איבדו את שיווי המשקל וקיפחו 

את חייהם בקרקס הלולייני שכפו עליהם 
היצרנים. לימים, הסתבר שאין שום בעיה 
בלהרכיב “וינקרים” על האופנועים. צריך 
היה רק להתגבר על הקבעון המחשבתי 

שזה בלתי אפשרי.

מלכודת האינטליגנציה
ככל שהאנשים היו אינטליגנטים יותר, 

פורצי דרך ומפורסמים יותר, כך נשתמרו 
אמונותיהם המטופשות ביתר אדיקות - 

זוהי מלכודת האינטליגנציה. ככל שאדם 
אינטליגנטי יותר הוא נוטה יותר להאמין 

באינטליגנציה שלו ולפיכך אינו מטיל 
בה ספק. כך הוא מדלג מעל סדקים 

העלולים להתגלות במבנה המחשבתי 
המושלם שלו ומאיימים להורסו. 

כאשר האדם האינטליגנטי נתקל בבעיה 
שאינה מתאימה לחוקי המשחק שהוא 

מכיר, הוא נוטה להתעלם מהסטייה 
ולהמשיך ללכת כהרגלו במסלול הרגיל. 

הרסן המחשבתי שלו מנחה את הסוס 
החורש תלמים במוחו באותם מסלולים 

הקיימים בו ממילא. סוס פרא, החורג 
מהדרך המקובלת ואינו ניתן לשליטה, 

מסוכן מדי. 
גלגל המכונית נתקע בבוץ ומתחפר. 

הנהג מעדיף ללחוץ בכוח שוב ושוב על 
דוושת הגז כאילו מסוגל הגלגל להבין 
שהוא חייב לצאת מהמחפורת. הנהג 

מקובע בתפיסה מוטעית לפתרון הבעיה 
ומעמיק יותר ויותר את שקיעת המכונית.

יש להכיר בכך שהטחת ראשנו בקיר 
הבלתי אפשרי לא תוביל לשבירת הקיר 
אלא לניפוץ גולגולתנו. זה הרגע לשנות 

גישה, לעזוב את המחפורת ולחפש 
פתרון חדש: משטח מחוספס או קרש 
שעליו יוכל הגלגל לעלות, ליצור שינוי 

בשטח הקרקע או במבנה הגלגל. 

מלכודת האינטואיציה
לא פעם גם האינטואיציה היא תולדה 

של  קיבעונות, ניסיון חיים מוגבל ותהליכי 
סוציאליזציה. יחסי הציבור המעולים 

של האינטואיציה נותנים לה פטור 
מהסברים. “איך הגעת לרעיון?”, אתה 
שואל בסקרנות, ובעל הרעיון מגלגל 

עיניים, פורש כפיים ועונה: “אינטואיציה”. 
“כן, אבל איך?”, אתה מתעקש, והוא 

עונה: “אני לא יכול להסביר, פשוט 
אינטואיציה’’. התחושות האינטואיטיביות 

הביאו להרבה מפלות במהלך 
ההיסטוריה, אלא  שאנו מעדיפים 

לזכור רק את המקרים הנדירים שבהם 
האינטואיציה השתלמה. הרוב הדומם 

שבהם שגתה - נשכח. 
לסיכום: חשיבה יצירתית פועלת רק לפי 
כלל ברזל אחד והוא - שאין כללי ברזל.

יש לבחון כל מקרה לגופו, לא לשפוט 
בשלב הרעיון ולא לקטול, אין רעיון 

“מטופש” או “מופרע”, אין רעיון שטותי 
ואין בלתי אפשרי.

הספר “הבלתי אפשרי-אפשרי” מבוסס 
על ניסיונו הרב של ירין קימור בהעברת 

נושא פיתוח חשיבה יצירתית-שיטתית 
ליחידות צבא מובחרות, גופי מודיעין, 

חברות היי-טק, הנהלות של גופים 
כלכליים, משרדי ממשלה וכלי תקשורת, 

וככתב, במאי, מפיק ועורך תוכניות 
בטלוויזיה הישראלית. 

המערכת
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יש שיטה בערבה

מרצים שהביעו את הסכמתם להופיע 
במהלך השנה

	•יואל נירון בעלי חברת מדקס סקריין 
ממציא מכשיר רפואי – מוכן לבדוק 

ללא עלות את חברי המועדון.
	•מאיר שלו, סופר.

	•יוסי כהן, “קרב סכינים”.
	•בוגי יעלון, רמטכ”ל לשעבר.

גוזף מלול, חברת eshee	• סטארט אפ 
בתחום הקוסמטיקה.

	•אמנון שפירא, יו”ר רשות לשירותים 
ציבוריים - רגולאטור על חברת החשמל.

	•חברת אלורה, טארט אף - חימום 
בשיטה אמורפית.

	•פרופ’ יוסי יסעור, מומחה לתהליך קבלת 
החלטות, מדרשת רופין.

	•ד”ר אורנית רז, מנכ”לית הארגון 
לחקלאות ביולוגית-אורגנית, הרצאה 

בנטוורקינג.
	•עמי מהל, שגריר ישראל באוזבקיסטאן, 

חוויות של שגריר.
	•שרון ושלר, משקיע “אנג’ל”, שלא 

למטרות רווח בתחום הירוק.
	•פרופ’ אילן חת, לשעבר נשיא מכון ויצמן.

	•דב מישור, מתמחה בכלכלה בין סין 
וישראל, לשעבר מנכ”ל משרד התמ”ת.

רציונאל
בערבה חיים כ- 600 אנשי עסקים, 

בעיקר חקלאים, שמנהלים את עסקיהם 
בצורה עצמאית, ונהנים בשנים 

האחרונות מעדנה כלכלית. יחד עם 
זאת, האוכלוסייה בערבה עוברת שינוי 
מבחינת הפוטנציאל העסקי והכלכלי:
	•בעקבות תיעוש החקלאות בערבה, 
כל שיטת העבודה השתנתה. כיום 
רוב החקלאים הם מנהלים, ולצד 
הכישורים ה”חקלאיים” הנדרשים 

להצלחת הפעלת היחידה החקלאית, 
יש גם צורך מעמיק בניהול, של 
עובדים, כספים, השקעות וזמן. 

	•בנים ובנות חוזרים לערבה לאחר 
שרכשו תארים אקדמאיים. 

	•בנוסף יש אנשי עסקיים אחרים, בעיקר 
מישובי צוקים וספיר שעוסקים במגוון 

רחב של עסקים עצמאיים כגון: תיירות, 
מתן שירותים ומקצועות חופשיים. 
מתברר שיש צימאון אמיתי להרחיב 

את היריעה ברמת הידע, ואף יתכן שגם 
במציאת עסקים נוספים )העמקת 

הפעילות העסקית או גיוונה(. לצורך כך 
נראה שיש מקום להקים מועדון עסקים, 

מקום מפגש לא פורמאלי באווירה 
נינוחה - ב”שיטת הערבה”.

שיטת הערבה
שיטת הערבה הוא פורום של מפגשים 

לא פורמאליים של אנשי העסקים 
בערבה, עם מגוון רחב של אנשים, 

בתחומים מגוונים: אנשי מדע, אקדמיה, 
עיתונאים, בעלי חברות כולל סטארט 

אפ, קרנות הון סיכון, צבא, מדינאים, 
ואנשי עסקים, בצורה של הרצאות, 

המחשות, או כל צורה אחרת המקובלת 
בהעברת מידע, כמו גם יצירת 

דינאמיקה קבוצתית.
לשמחתנו ישנן כבר חברות הנותנות 

חסות וביניהן אמריקן אקספרס ובימים 
האחרונים הצטרפו עוד שני ספונסרים - 

דפוס נח ומחסני השוק.
 “solar power“ בנוסף, פנתה חברת

)אנרגיית שמש( לבקש את עזרת מועדון 
העסקים בפתיחת משרד לשיווק כאן 
בערבה כולל סיוע באיתור איש שיווק 

לחברה.

תושבים נמרצים ואנרגטיים החליטו להקים מועדון 
עסקים-ובילויים לאנשי הערבה.

מטרת המועדון היא העשרת ידע ומתן הזדמנות 
ליצירת נטוורקינג - חשיפה ויצירת קשרים עסקיים.

אייל פוליקר ממושב צופר, הרוח החיה, מביא בפנינו 
את עיקרי היוזמה.

חברי הצוות:
יזהר אדר, עידן; אילן יצחק, חצבה; נעמה שמעיה, ספיר; איל פוליקר 

וחיים חבר, צופר; רונית רטנר, פארן; גיל ליסאי, יועץ עסקי.
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חדשות המתנ"ס

קיץ במתנ"ס
סיכום קייטנות הקיץ 

במתנ"ס - הצלחה!
מחנה כדורסל וסדנאות מחול 
התקיימו זו השנה השניה בהצלחה 

רבה והרחיבו את הפעילות לשבועיים.
ילדי מחנה הכדורסל יצאו ליום אימונים 

באילת ובמכון ווינגייט שהיוו שיא 
בפעילות במחנה. יש לציין כי כל צוות 
המדריכים הינו על טהרת בני הערבה. 

בסדנאות המחול עבדו הרוקדים עם 
מדריכים שהגיעו במיוחד לערבה 

לסדנא ובכך ניתנה להם האפשרות 
להתמקצע בתחום בימי ריקוד מרוכזים.

השנה שינינו את מתכונת הקייטנה 
הכללית ופיצלנו את הקייטנה לילדי א-ג 
“ערבה וחיות אחרות” ולילדי ד-ו -” אתגר 

במדבר”. הילדים יצאו לאילת ונהנו 
מהחלקה על הקרח )כן בקייץ שלנו 

גם זה אפשרי(, ימי מדעים, פלנטריום, 
בישול, איכות סביבה וטיולים.

הצלחתה של הקייטנה היא פרי שיתוף 
פעולה עם בית-ספר שדה והיחידה 

הסביבתית במועצה.

תודה לכל צוות המדריכים בכל 
הקייטנות ולהורים אשר התנדבו לקחת 

חלק בפעילויות.

סה”כ השתתפו כ- 200 ילדים )א-ח(.

השנה אנו עומדים בסימן 50 שנות 
התיישבות

צוותי עבודה טורחים על הכנת תכניות 
ואירועים במסגרת שנה מיוחדת זו. 

פתיחת שנת העבודה החדשה - 
מדברחוב יתקיים ב- 20.9.08 

לקראת סוף אוגוסט תתפרסם חוברת 
החוגים וכולכם מוזמנים לקחת חלק 

בפעילות העשירה שמציעה חוברת זו.

מינויים להצגות באולם רוזנטל - 
נבחרו 6 הצגות ממיטב התאטראות + 

הצגת בונוס. השנה נציע מינוי ל”צעירים 
בינינו” מנוי להצגות ילדים - יפורסם 

בקרוב.

התכניות רבות ומגוונות - אנחנו מזמינים את כולם להיות שותפים פעילים ומעורבים.
לכל התלמידים שיחלו ללמוד בקרוב, מאחלים שנת לימודים מוצלחת  ולכם המורים שתהיה לכם  שנה פוריה וברוכה בעשייה.  

צוות המתנ”ס

ילדי קייטנת המתנ”ס “ערבה וחיות 
אחרות” 2008 בניהולו של עודד קינן 

נהנו מיום איכות סביבה שארגנה 
היחידה הסביבתית. 

היום כלל הצגת ילדים “ָהֹיה היה יער” 
המספרת את סיפורו הדמיוני של מקום 

יפה, נקי ושלו שהיו בו עצים לרב ופתאום 
הוקם בו מפעל רועש ומזהם שכרת את 

ָהֹיה ָהָיה יום כיף 
העצים, כדי ליצר מהם מוצר שיימכר 

לאנשים. ומה קרה? העצים נגמרו, 
הכול היה מזוהם ומלוכלך וכל היצורים 

שגרו שם נמלטו. אבל בסוף ההצגה הם 
חוזרים, מנקים, משקמים ושותלים עצים 

חדשים. 

בנוסף למסרים החשובים שהועלו 
בהצגה ניהלה השחקנית שיחה עם 

הילדים אחרי ההצגה על יצירת 
התפאורה מחומרים ממוחזרים 

ומשמעות המחזור.

לאחר ההצגה יצאו הילדים ליצור 
בסדנאות, כשכל קבוצה יצרה עץ דמיוני 

ויחד נוצר יער צבעוני ויפה מחומרים 
ממוחזרים.

אורית דונסקי
מנהלת היחידה הסביבתית
052-3665976
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הזנבן הערבי הוא ציפור שיר שחיה 
בקבוצות בדרום הארץ ובמזרחה. 
בקבוצה שותפים חברים קבועים, 

שמגינים ביחד על טריטוריה ומשתפים 
פעולה בתהליך הרבייה וגידול 

הצאצאים. זהו אורח חיים ייחודי, הסותר, 
לכאורה, את העקרונות הבסיסיים של 

תאוריית האבולוציה.  
התיישבות האדם בערבה צימצמה את 

תחומי המחייה של בעלי חיים רבים 
והשפיעה על אורח חייהם. כיום פועלים 

ביישובי הערבה הצפונית וכיכר סדום 
כ-520 משקים פעילים אשר מעבדים 

כ-32,000 דונם. מרבית הגידולים 
מיועדים לייצוא, והחקלאות מהווה את 
מקור הפרנסה העיקרי של רוב תושבי 

הערבה. לצד השדות החקלאיים יש 
מזבלות רבות, אליהן נזרקות שאריות 
אורגניות המושכות בעלי חיים רבים.  

זנבנים מהווים סמן טוב להשפעת האדם 
בגלל מספר סיבות:

א. הם נחקרים שנים רבות, וקיים ידע 
רב על האקולוגיה וההתנהגות שלהם. 

ב. חלק מקבוצות הזנבנים חיות בשטחי 
בר בלתי מופרעים )יחסית( בידי אדם, 

חלקם חיים סביב שטחי חקלאות, 
וחלקם חיים בתוך הישובים. כלומר ניתן 

להשוות את השפעת האדם בתנאים 
שונים.

ג. הזנבנים מהווים חלק מהמארג 
האקולוגי באזור, ונמצאים במרכזו. 

הם אוכלי כל, ומתפקדים בו זמנית גם 
כטורפים וגם כנטרפים. השפעה עליהם, 

לפיכך, היא רחבת היקף.

במחקר שהשווה בין שמונה קבוצות 
שחיות סביב שטחי חקלאות לשמונה 

קבוצות שחיות באזורים טבעיים וללא 
גישה לשטחי חקלאות, נמצא כי סביב 

שטחי החקלאות הטריטוריות קטנות 
יותר, אורך חיי הפרט קצר יותר, משך זמן 
קיומה של הקבוצה קצר יותר, ותחלופת 

הקבוצות בשטח גדולה יותר. 
למרות שהפרטים צריכים להשקיע 

פחות זמן בחיפוש מזון, מידת ההשקעה 
ההורית הנדרשת מהקבוצה גדול יותר. 

בנוסף לכך, מספר העימותים בין פרטים 
ובין קבוצות בשטחים הסמוכים לשטחי 

חקלאות גדול יותר יחסית לזנבנים 
שחיים בשטחים “טבעיים”. 

עבור הזנבנים, שטחי החקלאות שינו את 
המרקם האקולוגי והחברתי בסביבתם. 

שינוי זה מתבטא לא רק בצמצום 
השטחים הטבעיים, אלא גם בשינויים 

אקולוגים, דמוגרפים וחברתיים מהותיים 
שמתפשטים הרחק משטחי החקלאות 

אל מעמקי המדבר.   
כדי להקטין את מידת ההשפעה של 

שטחי החקלאות על הזנבנים, החקלאים 
מתבקשים לחסל שאריות אורגניות 

בשדות במהירות האפשרית ולהעבירן 
למזבלות ציבוריות, ולהקפיד לאטום 

את כל החממות ובתי הרשת כדי שחיות 
בר לא יוכלו להיכנס ולהיכלא בתוכם. 
לישובים מומלץ להעביר את הטיפול 
במזבלות הציבוריות לידי גורם פרטי, 

ולא להשאיר במזבלות שאריות אורגניות 
חשופות על פני השטח. יש לקבוע בין 
השדות סימנים קבועים אשר יישארו 

במקומם גם כאשר פני השטח משתנים 
עקב פעילות חקלאית )סימנים אלו 

יאפשרו לזנבנים לזהות את השטח גם 
כאשר הוא משתנה, וימעיטו מלחמות 

בין קבוצות(. רשויות התכנון מתבקשות 
לצמצם את כמויות המים הנשאבות 

מבארות רדודות, להותיר חלק ממי הנגר 
ממערב לנחל ערבה ללא טיפול, ולסייע 
לתושבי הערבה לפתח מקורות פרנסה 

לא-חקלאיים. 

זנבן הטבע וזנבן הכפר
הזנבנים הסתגלו לתנאי מדבר 

קשים על ידי פיתוח דפוסי התנהגות 
חברתיים שמעודדים שיתוף פעולה 

ועזרה הדדית. שטחי החקלאות ושיטות 
העבודה החקלאיות שוברות את דפוסי 

ההתנהגות אשר התפתחו במהלך 
האבולוציה ואפשרו להם לשרוד עד כה. 

למרות זאת, מסתבר כי לאוכלוסייה 
שהתבססה בשטחי החקלאות יש אורח 
חיים שונה לחלוטין מאוכלוסיית זנבנים 

שחיה בשטחים בלתי מופרעים בידי 
אדם. המערכת האקולוגית החקלאית 

יותר אינטנסיבית מהמערכת הטבעית. 
מגוון הגירויים גדול יותר, הם מתרחשים 
בתדירות גדולה יותר, וקצב החיים מהיר 

יותר. באזורים “טבעיים” הזנבנים “עניים” 
יותר, וצריכים להשקיע זמן רב יותר 

בהשגת מזון. אך בה בעת היחסים בין 
חברי הקבוצה ידידותיים יותר, הקבוצה 

יציבה יותר, מספר העימותים עם השכנים 
קטן יותר, ותוחלת החיים ארוכה יותר.  
פערים אלו גדולים ומחייבים הסבר. 

נדמה כי הבעיה איננה נובעת משפע 
המזון הקיים בשטחי החקלאות, אלא 
מהפער הגדול הקיים בין שטחים אלו 

לשטחים טבעיים, ובין אורח החיים 
המהיר והמסוכן שנדרש ממי שחי 

בשטחים עשירים לעומת אורח החיים 
“המסורתי” שנדרש מתושבי המדבר. 

השינויים בסביבה החקלאית מתרחשים 
בקצב מהיר. זנבנים, לעומת זאת, 

הסתגלו במהלך האבולוציה לסביבה 
מדברית בה שינויים מתרחשים בדרך 
כלל בקצב איטי. המעבר לאורח חיים 

מהיר גרם לשינויים רבים. הבולטים 
שבהם הם ריבוי המלחמות וקיצור 

תוחלת החיים. 

עבור זנבנים, השטחים החקלאיים 
משתנים בתדירות גבוהה: צמחים גדלים 

בקצב מהיר ונעקרים בפתאומיות, 
מצבורי מזון נוצרים ונעלמים בבת-

אחת, שטח זמין למזון או מסתור מכוסה 
בפלסטיק ומאבד את ערכו ואחר כך 

חוזר ומתגלה, ופעילות אדם אינטנסיבית 
)שמשפיעה על התנהגות הזנבנים( 

מתחלפת בהיעדר או מיעוט פעילות. 
חוסר יכולת להבין את הקשר בין הגורם 

לתופעה מונע את האפשרות לחזות 
מראש את הפעילות ולהתכונן לקראתה. 

זוהי סביבה מבלבלת, חסרת היגיון 

על חקלאים וזנבנים
השפעת שטחי החקלאות על האקולוגיה 

של הזנבן הערבי
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ובלתי צפויה עבור הזנבנים, אך בה בעת 
היא גם סביבה עשירה ונחשקת. סביב 
שטחי החקלאות תדירות המלחמות בין 
הקבוצות גבוהה, ויש לכך מספר סיבות. 
קודם כל, בשטחים טבעיים כמות המזון 

קטנה יותר, יש להשקיע יותר זמן בליקוטו, 
ונותר פחות זמן לסכסוכי שכנים. 

שנית, סביב שטחי החקלאות 
הטריטוריות קטנות יותר, לכל קבוצה יש 

שכנים רבים יותר, והם נפגשים זה בזה 
בתדירות גבוהה יותר. שלישית, בשטחים 

טבעיים הגבולות בין הקבוצות הם 
לעיתים קרובות גבולות טבעיים - גבעות 
חשופות, משטחים נטולי צמחייה וערוצי 
נחלים. כאשר הם אינם גבולות טבעיים 

)למשל ערוץ נחל שנחצה לרוחבו(, תוואי 
הנוף יציבים וקבועים במקומם שנים 

רבות ומתחלפים באופן הדרגתי כאשר 
עצים מתים וקורסים ואחרים תופסים 

את מקומם. 
בשטחי חקלאות אין גבולות טבעיים, 

ופני השטח משתנים בתדירות גבוהה. 
סימנים אשר משמשים את הזנבנים כדי 

לזהות את הגבול נעלמים או מחליפים 
את מקומם לעיתים קרובות. הזנבנים 

אינם יודעים להתמודד עם היעדר 
גבולות ברורים, חודרים בתדירות רבה 

לשטחם של השכנים, ונאלצים להלחם 
לעיתים קרובות. 

נלחמים יותר, עוזבים יותר
לפני תחילת העבודה הנחתי שככל 

שהאיום החיצוני גבוה יותר, כך 

הלכידות הקבוצתית גבוהה יותר, 
ושיעור התוקפנות בין חברי הקבוצה 

נמוך יותר. למעשה, בקבוצות שהרבו 
להלחם עם שכניהם שיעור התוקפנות 
התוך-קבוצתית היה גבוה יותר, ושיעור 

הפעולות ההדדיות הידידותיות היה נמוך 
יותר, מאשר בקבוצות שנלחמו פחות. 

לדעתי יש לחברי הקבוצה השונים 
אינטרסים שונים. 

לזכרים יש אינטרסים שונים מאשר 
לנקבות, למבוגרים יש אינטרסים 

שונים מאשר לצעירים, ולבכירים יש 
אינטרסים שונים מאשר לנחותים. לכל 

פרט יש למעשה אינטרסים משלו. 
כאשר מלחמות בין קבוצות מתרחשות 

לעיתים קרובות, הזנבנים מותשים 
יותר, מגורשים בתדירות רבה יותר על 

ידי זנבנים חזקים מהם, ונופלים בידי 
טורפים בתדירות גבוהה יותר. לפיכך, 

באזור שבו יש מלחמות רבות מתפנים 
מקומות שמאפשרים רבייה בתדירות 

גבוהה, ונוצרות יותר הזדמנויות לעבור 
מקבוצה לקבוצה. מפגש עם השכנים 

מאפשר לחברי הקבוצה לבדוק את 
אפשרויותיהם לעבור לקבוצה שכנה 

ולשפר את מעמדם ואת פוטנציאל 
הרבייה שלהם. בתנאים אלו הפיתוי 

לעזוב את הקבוצה מתעורר לעיתים 
תכופות, ומידת הכדאיות להישאר 

נבחנת לעיתים קרובות. היות ויש להם 
אפשרות לעבור לקבוצה אחרת לעיתים 

קרובות יחסית, מידת הצורך לשכך 
מתחים בין חברי הקבוצה יורדת. לפיכך 
יש ביניהם פחות ויתורים ויותר מאבקים. 
היחס בין הפעולות ההדדיות הידידותיות 

לתוקפניות נוטה לטובת התוקפניות. 
תהליך זה גורם לכך שהקבוצה תהיה 

פחות יציבה, ואז יותר קל לחדור לתוכה 
ויותר כדאי לעזוב אותה. נוצר מעגל 

שהולך ומתעצם ומאיץ את התפרקות 
הקבוצה.  

רוני אוסטרייכר, בית-ספר שדה חצבה 
ד.נ. ערבה 86815   טל: 08-6581950
ronio@zanvanim.org.il
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הפעם נושא רלוונטי במיוחד בתקופה זו 
לערבה: איך לעזור לסוסים לעבור את 

הקיץ בשלום?!
כולנו יודעים שהקיץ הישראלי מתאפיין 
בטמפרטורות גבוהות, אשר משפיעות, 
לא רק עלינו אלא גם על הסוסים. כיוון 
שאנחנו נמצאים עם הסוסים זמן קצר 
יחסית במשך היום, חשוב שנדע למה 

חשוב לשים לב:

מים צוננים לשתייה
סוס שותה מידי יום בין 25-45 ליטר מים. 

כמות גדולה שעדיף שתתחלק לכמויות 
קטנות לאורך כל שעות היום. כדי לעודד 
את הסוס לשתות חשוב להקפיד שהמים 

שלו יהיו נקיים וצוננים. נסו להטמין 
כמה שיותר עמוק באדמה את הצינור 

שמוביל מים אל השוקת של הסוס. צינור 

שחשוף לשמש יכול לגרום למים להגיע 
לטמפרטורה של 60 מעלות. חם, אה?!

בידקו מספר פעמים ביום שהשוקת 
מספקת לסוס מים ובטמפרטורות 

סבירות.
טיפ קטן שיעזור לכם, בעזרת בדיקה 

מהאורווה באהבה
מדור מאת עידו כהן

לאורך כל שנות העבודה שלי עם סוסים, פונים אלי 
בבקשה לייעץ בנושאים הקשורים לסוסים. החל 
מהאימון והאילוף שלהם, שיפור התקשורת עם 

הסוס, הגידול והתחזוקה השוטפת וכלה במסלולי 
טיולים מעניינים. כחלק מהתפתחותו של ענף 

הסוסים בארץ ובערבה, החלטנו במערכת העיתון 
לכתוב טור קבוע בנושא הסוסים.
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רגע של הסטוריה

ביקור מפתיע

מדור מאת אמנון נבון

יום לוהט 
באמצע הקיץ. 

השנה היא 
1960 אנשי 

היאחזות 
הנח”ל בעין 
יהב מנסים 

לנמנם 
את תנומת 

הצהרים 
בחדרים הלוהטים. מיזוג אויר או צינון? 

מותרות שטרם שמענו עליהם. הדרך 
היחידה להפגת החום הכבד הייתה 
“טפטפת”, וזאת עוד לפני המצאת 

ההשקיה בטפטוף. 
ומהי “טפטפת”?  צמחי “סילון קוצני” 
יבשים שנדחסו בין שתי רשתות ברזל 
וניתלו על חלון צפוני בכל חדר. מעל 

החלון הותקן צינור ברזל מנוקב 
שהתיז מים על צמחי הסילון והרטיבם.  

האנשים בחדרים נצמדו לחלון וחיכו 
למשב רוח קל שיכניס קצת לחות 

לתוך החדר....
לפתע נשמע טירטור הליקופטר 

שהופיע במהירות ונחת בחצר 
ההיאחזות. נחיתת הליקופטר 

משמעותה באותם ימים, ביקור של 
אח”מ כמו ראש הממשלה, רמטכ”ל 

או אלוף פיקוד. נחיתה כזו הייתה 
נעשית בדרך כלל בהתרעה ארוכה 

מראש בכדי שניתן יהיה לסייד את גזעי 
העצים הבודדים ואת האבנים שסימנו 

את השבילים....
הפעם לא ניתנה כל התרעה. אנשים 

מנומנמים יצאו מחדריהם וניגשו 
למסוק.

מתוך המסוק ירדו מספר אזרחים 
ואחד מהם אמר “אנחנו ממשרד החוץ, 

נא הכירו את ראש עיריית ברלין מר 
וילי בראנדט”.

מפקד 
ההיאחזות 
באותו זמן 

לחץ את ידי 
האורחים 
והזמינם 

לחדר 
התרבות  
שבמקום, 
קנקן מים 

קרים שטעמם נוראי הוגש ונמזג 
לספלי פלסטיק צבאיים מטונפים 

משומן.
המפקד, דובר גרמנית מבית הוריו, 

שוחח עם האורחים ולאחר כמחצית 
השעה המשיכו במסוק לדרכם.

שבע שנים לאחר מכן נבחר וילי 
בראנדט כראש ממשלת גרמניה. 

בתקופתו התהדקו יחסי ישראל 
גרמניה ואין כל ספק שלביקורו בעין 

יהב היה תרומה חשובה לכך...

פשוטה, לדעת אם הסוס שלכם מיובש. 
מתחו את עורו של הסוס במרכז הצוואר, 
כשהצוואר ישר ורפוי. אם העור חוזר מיד 
למצב רגיל - הסוס שלנו רווי לגמרי. אם 
העור מתעכב לחזור - נדע שהסוס כבר 

איבד נוזלים חיוניים. ואם העור נשאר 
באותו מצב - הסוס כנראה מיובש. 

מלחים חשובים לתפקוד הסוס
יחד עם זיעתו המתנדפת של הסוס 

הוא מאבד מלחים ומינרלים שחיוניים 
לגופו. באופן טבעי הסוס משלים 

חומרים אלו באמצעות האוכל, אך לוקח 
זמן רב יותר כדי להשלים את הכמות 
המתנדפת ברכיבה מאומצת )רכיבה 

במגרש או טיול(. רצוי לוודא שלכל סוס 
יש בתאו אבן מלחים שאותה הוא יכול 
לגשת וללקק בכל רגע שהוא מרגיש 

צורך להשלים את החסר )כמו שאנחנו 
ממליחים את האוכל(. בנוסף ניתן 

להוסיף למנת האוכל שלו אלקטרוליטים 
שמשלימים בדיוק את המלחים שהוא 

איבד בזמן ההזעה.
 

אוורור האורווה 
אורוות הסוס צריכה להיות מוצלת 

ורצוי שתמוקם במקום שאויר נקי יזרום 
אליה. אם לא הצלחנו למצוא מקום 

כזה - מערפילים ו/או מאוורר יעשו את 
העבודה. בנוסף לתנועת האוויר הסוס 

ייהנה  מפחות זבובים ויבחושים עוקצים 
ומטרידים.

טיפ קטן למניעת מטרידים - מאוורר 
שמופעל בעוצמה של 10 קמ”ש ומעלה 

אינו מאפשר ליבחושים להתיישב על 
גוף הסוס, ובכך מונע גירודים ועצבנות 

מיותרים. 

אז איך נסכם בקצרה? מה שטוב לנו טוב 
גם לסוסים שלנו.

שיעבור על כולנו קיץ נעים ובטוח

עידו כהן - מאמן ומאלף בחוות צופר       
 susim@arava.co.il :לתגובות
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לב העניין - טיפול 
הוליסטי במחלות לב 

וכלי דם
מחלות לב וכלי דם הן גורם המוות 

מספר אחד בעולם המערבי. בישראל 
מתים מדי שנה מעל 10,000 איש 

ממחלות לב בלבד. אחד הגורמים 
העיקריים למחלות הלב הוא אורח 

החיים והתזונה המערבית. שני אלו אינם 
גזירה משמיים אלא באים שלובי זרוע 
עם האוכל התעשייתי המוכן, הנוחות, 

הלחץ וחוסר הפעילות הגופנית. במרבית 
ארצות אסיה ואפריקה בהן אורח 

החיים והתזונה שונים, שיעור מחלות 
הלב נמוך באופן משמעותי. בעשרים 

השנה האחרונות המצב החמיר ולראיה, 
השיעורים הגדלים והולכים של חולים 

צעירים במחלות כרוניות כמו מחלות לב, 
יתר לחץ דם וסוכרת. 

בסל הכלים הרפואיים לטיפול נמצאות 
דרכי פעולה שונות המשתפרות עם 

השנים. אולם, גם הרפואה המתקדמת 
לא מצליחה לתקן ולמנוע את אותם 
נזקים בריאותיים שמצטברים לאורך 

שנים ונובעים מאורח החיים הלא בריא 
שלנו. מחקרים מדעיים מוכיחים שיש 

קשר בין מחלות הלב לאורח החיים 
- תזונה ופעילות גופנית, עומס נפשי 

ולחץ. פרויקטים מחקריים אחרים, 
מוכיחים שניתן על ידי שינוי דרסטי 

באורח החיים וללא התערבות כירורגית, 
לעצור ואף לגרום לנסיגה של מחלות 
כלי הדם והלב, לפתוח את הסתימות 

בעורקים ולשפר את תפקודם והרגשתם 
הכללית של החולים. השינוי הראשוני 

יכול להתרחש כעבור שבועות ספורים 
ולהמשיך לאורך שנים )ד"ר דין אורניש, 

ד"ר מקדוגל, ד"ר בימל(. תחושות 
השיפור הפיזי והנפשי, תורמות לשינוי 

עצום ברווחת החיים של האדם. 
בסל הכלים של הרפואה ההוליסטית 

והטבעית ישנן שיטות רבות לטיפול 
ושיקום מערכת הלב וכלי הדם. כלים 
אלה כוללים אף הם שימוש בתזונה, 

אולם בנוסף לרפואה הקונבנציונאלית 
כוללים גם שימוש בצמחי מרפא, תוספי 
מזון וטיפולי מגע לחיזוק מערכות הגוף 

השונות, ועירור כוח החיים הפנימי של 
האדם. חשוב להדגיש כי כל התערבות 
טיפולית של תוספי מזון וצמחי מרפא 

חייבת להיעשות בתיאום עם הרופא 
ובידיעתו משום שישנן תרופות הניתנות 

לחולי לב אשר מתנגשות עם תוספים 
אלו ועלולות להוות סכנה לבריאותו. 

בתוך-כך, הולכת ומתעצמת גישה 
טיפולית הוליסטית בטוחה יחסית 

לשימוש אשר פותחה על-ידי הרופא 
הפנימאי- דין אורניש אשר לוקחת 

בחשבון את מכלול הגורמים למחלה 
ומניחה את התנאים הנחוצים להחלמה 

ושיקום.
מחקרים קליניים, שערך ד”ר אורניש 
כבר לפני 15 שנה במסגרת סדנאות 

לחולי לב בהן הושם דגש מיוחד על הפן 
הרגשי והנפשי של מחלת הלב כמו גם 

על שינוי תזונתי ועבודה גופנית הראו 
תוצאות מפתיעות. )תוכנית זו מיושמת 

כיום בבי”ח אסף הרופא. הלוואי ויגיע 
הרגע בו יוכלו גם תושבי הערבה ליהנות 

ממנה(.

תוכנית הטיפול של ד"ר דין אורניש
בחודש מרץ 1995 פורסם בירחון 
הרפואה היוקרתי LANCET מחקר 

שנערך בראשותו של ד"ר דין אורניש 
מבית-הספר לרפואה של אוניברסיטת 

  )UCSF(קליפורניה שבסאן פרנסיסקו
ובו הוכח לראשונה באופן מדעי שניתן 

לגרום לפתיחת הסתימות בעורקים 
ולנסיגת הטרשת בכלי הדם )שמהווים 

את הסיבה העיקרית להתקפי הלב 
וסיבוכיו(, באמצעות שינויים באורח 

החיים בלבד. בעקבות המחקר הומלצה 
תוכנית שיקום.

המלצות תוכנית זו הן לעתים דורשניות 
יותר )לפחות לגבי המרכיב התזונתי(. 

כדי לאפשר לגוף לבצע את עבודת 
הריפוי וההבראה, יש לתת לו את 

התנאים המתאימים, באמצעות שינויים 
משמעותיים )אך מעשיים ואפשריים( 

באורח החיים בתחומים הבאים:
1. תנועה: סוג כלשהו של פעילות 

 אירובית כמו הליכה נמרצת.
2. התמודדות עם מתחים 

)STRESS MANAGEMENT(: חלק חשוב 
ומוזנח בדרך כלל בתוכניות שיקום הלב 

הקונבנציונליות. בתוכנית זו מקבלים 
כלים ליצירת תגובת הרפיה  

)THE RELAXATION RESPONSE( שהיא תגובה 
פזיולוגית מוכרת המגינה על הלב. כלים 
אלה כוללים מגוון שיטות הרפיה, תרגילי 

מתיחה, נשימות, יוגה, מדיטציה ודמיון 
 מודרך.

3. תזונה: לומדים להזין את הלב באופן 
המכבד את הלב. ההמלצות שונות 
מההמלצות המקובלות ומדריכות 

לתזונה צמחית בעיקרה, דלת שומן, ללא 
הגבלה קלורית. מי שזקוק לכך, יורד 

 במשקל. 
4. שיחה קבוצתית: המשתתפים 

בתוכנית משתתפים בשיחה קבוצתית 
שמטרתה לעזור לחברי הקבוצה 

להתמודד עם השינויים באורח החיים, 
לשפר את התקשורת הבין-אישית 
ולהתמודד בצורה בריאה יותר עם 
מאפייני אישיות ודפוסי התנהגות 

המסכנים את הלב. מפגשיה של קבוצת 
המחקר התקיימו פעמיים בשבוע 

בשעות הערב למשך 4 שעות, לתקופה 
של שנה.

תוצאות המחקר הראו כי שינויים 
מקיפים באורח החיים עשויים לגרום 

לנסיגה גם של נגעים טרשתיים חמורים 
כעבור שנה אחת בלבד, ללא שימוש 

בתרופות היפוליפידמיות. זהו המחקר 
הראשון שבדק אם ניתן לגרום לנסיגה 

בטרשת העורקים הכליליים אצל 

נקודת מבט
מדור מאת רונן לוי

מכל הלב
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מדור מאת ד"ר עירית גרינשטיין

חיות וחיוכים

זהירות!
רעל עכברים

בכל שנה בחודש אוגוסט יש אווירה חגיגית 
משהו באוויר - שותלים... ואני יודעת שאני 

צריכה להיערך. יש להגן על השתילים 
הרכים בשדות מפני מכרסמים ולשם 

כך מפזרים החקלאים כופתיות רעל נגד 
מכרסמים. הכופתיות הללו אהובות מאוד 

על כלבים ולא רק על הגרגרניים שביניהם. 
כיצד עובד רעל מסוג זה ומדוע הוא מסוכן 

כל כך?
הרעל שבו אנו משתמשים כיום שייך 

לקבוצת חומרים הנקראים אנטיקואנולנטים 
מהדור ה-3 או בעברית - נוגדי קרישה. 

כאשר אנו מדברים על “דור” במושגים של 
תרופות ורעלים, אנו מתכוונים לקבוצת 

חומרים כימיים שפותחה באותו זמן ושמנגנון 
הפעולה שלה זהה. דור 3 הכוונה לקבוצה 
השלישית שפיתחו המדענים מאז פיתחו 

לראשונה רעל מסוג נוגד קרישה.
בגופנו, כמו גם בגופם של כל היונקים 

קיימת מערכת קרישת דם. זוהי מערכת 
פיזיולוגית שכל תפקידה למנוע מצב 

של איבוד דם ללא הפסק, שהרי הדם 
בגופנו יושב בתוך “צנרת” - כלי הדם. כל 

עוד הצנרת סגורה - אין דליפות )כידוע 
לכל חקלאי מתחיל...(. ברגע שיש פגיעה 
בשלמות הצנרת, קרי, פצע כלשהו, חתך 
או מכה חזקה שגורמת למעיכה פנימית 
של כלי הדם - מתחילה דליפה של דם. 

הטבע החכם יצר מערכת מתוחכמת 
של תאי דם הקרויים “טסיות” ושורה 

של תרכובות כימיות, אנזימים וויטמינים 
העובדים בשילוב במהירות מדהימה 

ויוצרים קריש דם במקום הפגיעה. הקריש 
הוא פקק זמני שמונע את הדליפה, עד 

שהגוף )או הרופא( יתקן את החור בצנרת. 
לאחר מספר ימים קורה תהליך חכם עוד 
יותר - אותו קריש מפורק על ידי הגוף על 
מנת שלא יפריע להמשך הזרימה לאחר 

התיקון. כלומר, יש בגופנו מערכת קרישה 
וגם מערכת נוגדת קרישה העובדות בו 

זמנית והן מורכבות משרשרת ארוכה 
מאוד של חומרים  ומאיזון עדין ביניהם 

)אחד הסיוטים של כל סטודנט לרפואה 
רונן לוי, תושב צוקים הוא פסיכותרפיסט 

גופני הוליסטי ונטורופת.           
 ronenl@arava.co.il :לתגובות

קבוצת חולים בעלי מוטיבציה גבוהה 
מחוץ למסגרת בית-החולים, באמצעות 
שינויים באורח החיים בלבד. כאמור, כל 
המחקרים האחרים עסקו בנושא נסיגת 

טרשת עורקים באמצעות תרופות או 
באמצעות אמצעים חודרניים יותר

אם-כן, הלב הוא שריר אשר מקושרות 
אליו משמעיות רגשיות רבות. לא בכדי 

השפה היומיומית עושה שימוש רב 
בדימוי הלב כדרך לתיאור מעמיק 

המציאות: “אל תיקח ללב”, “הוא 
בעל לב רחב/חלש”. תרבויות העולם 
מקשרות את הרגש העיקרי של הלב 

לרגש האהבה והחמלה האנושיים. 
ואולם אין הדבר נכון שאנשים אשר 

לוקים יותר בליבם רגשות אלה אינם 
“חזקים” אצלם. לעיתים החמלה 

והאהבה של האדם לעצמו גדולה יותר 
מהחמלה והאהבה לאחר. ולא מדובר 
במובן האגואיסטי המנותק מן האחר, 
אלא במובן של מערכת היחסים של 
האדם עם עצמו. הזנת הלב ופיתוח 
רגש החמלה והאהבה יכולים להיות 

מתורגלים ומוגברים וניתן לחזקם. לאדם 
אשר חלה באירוע לבבי כזה או אחר 

הדבר נחוץ כפליים. מערכת היחסים של 
האדם עם עצמו יכולה בהחלט להתחזק 
כשהוא משקיע בעצמו ודואג לבריאותו - 

תזונתית, רגשית, גופנית ורוחנית.

הוא בחינה על מרכיבי ותהליכי מערכת 
קרישת הדם(. 

רעל מסוג נוגד קרישה למעשה נכנס לגוף 
ומתערב באמצע השרשרת של פעולות 

הקרישה כמחליף של אחד החומרים 
בתהליך - מחליף דומה אך כזה שאינו 

עושה את העבודה. כתוצאה מכך, מופר 
האיזון הטבעי בין קרישה לנגד קרישה 

ואנו מקבלים מערכת חסרת יכולת לייצר 
קרישי דם. והתוצאה: כל מכה קטנה, אפילו 

קפיצה שמנערת מעט את הגוף, תגרום 
לדימום קטן שלא יפסיק עד לבריחת 

כמויות אדירות של דם, מצינורות הדם.
הסכנה הגדולה ביותר היא שדימום 

פנימי לא נראה לעין ואינו גורם לכאב או 
מצוקה. לעיתים יש מצוקת נשימה שלא 

תמיד מבחינים בה. כלב שאוכל רעל נגד 
עכברים ילך לישון בערב, ועד הבוקר ידמם 

למוות לתוך חלל הבטן ולא יתעורר מבלי 
שמישהו יבחין בתופעות חריגות.

החדשות הטובות הן שבמקרה של רעל 
מסוג זה יש לנו “אנטידוט” - חומר שסותר 
את פעולת הרעל ביעילות. האנטידוט הוא 

ויטמין k, חלק מתהליך הקרישה הטבעי.
החדשות הרעות הן כמה:

. • לא תמיד ראינו את הכלב נחשף לרעל	
 • גם אם ראינו - איננו יודעים כמה אכל	

וכמה נספג בגוף.
 • בדור ה-3 החומרים הרעילים	

מסתובבים בגוף 3 שבועות ואינם 
מתפרקים. לכן הטיפול נמשך 3 

שבועות.
ולכן, היות שמתן ויטמין k אינו מזיק )רק 

לכיסנו - החומר לא זול(, יש להגיע לטיפול 
גם אם יש רק חשד בחשיפה להרעלה. 

היזהרו מלשחרר כלבים בשדות בתקופה 
זו וחשוב מכל - יש לנעול את כל הרעלים 

במחסנים. רוב ההרעלות קורות בתוך 
החצרות, כאשר מוצאים בבוקר שקית 

פתוחה של כופתיות ולא יודעים אילו 
כלבים נחשפו לרעל.

אז שנהיה כולנו בריאים, עונה חקלאית 
מוצלחת ושנת לימודים פוריה לתלמידים!
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מפגש ספרות
מפגש ספרות ראשון השנה יתקיים עם הסופר דויד גרוסמן שישוחח על ספריו, 

על הכתיבה, ועל ספרו האחרון “אשה בורחת מבשורה”.
המפגש יתקיים ביום חמישי ה- 18/9 בשעה  20.30 בקפיטריה - מתנ”ס ערבה.

מומלץ לקרוא את ספריו של הסופר לפני המפגש.
למחרת, ביום ששי ה-19/9 בשעה 10.00 בבוקר, מפגש של הסופר עם ילדים, על

ספריו מסדרת “סיפורי איתמר” ועוד.

מה קורא בספריה האזורית ערבה

סדנא לכתיבה יוצרת - לגלות את הכתיבה שבך

אחרי החגים תפתח סדנא לכתיבה יוצרת עם המשורר והסופר אילן שיינפלד.

מסגרת הפעילות: כ-12 מפגשים )אחת לשבועיים(,
שיתקיימו בספריה בימי שני משעה 18.45 עד 22.00

הסדנא בחסות “מרכז הדרכה לספריות בישראל”.
עלות למשתתף:  150 ₪

מספר מקומות מוגבל.

שתהיי לי הסכין
קשר בין גבר לאשה המתקיים 

באמצעות מלים כתובות 
וההתמודדות השונה של כל אחד 

מהם עם הגילוי העצמי בכתיבה.

ספר הדקדוק הפנימי
סיפור  התבגרותו של אהרון, והבנתו 

את הסביבה הקרובה לו. ספר התוהה 
על הגבול בין “אני” לבין ה”אחר”. 

בגוף אני מבינה
צמד נובלות האחת על בגידה וקנאה 

והשניה על יחסי אם ובת.

מישהו לרוץ אתו
מסע של התבגרות, כתוב כסיפור 

מתח.

דבש האריות
מיתוס שמשון.

אשה בורחת מבשורה
סיפור על שני גברים ואשה ושני בניה, 
על אהבה ואהבה נכזבת ובעיקר על 

המאמץ הגדול לקיים את “עבודת 
המשפחה” בלב האלימות והאימה 

במציאות הישראלית.

מספרי דויד גרוסמן:
רץ

קובץ סיפורים ראשון. 

חיוך הגדי 
רומן על התפכחות, בדיקה של 

תהליכי ההשחתות האנושית הנגרמת 
מעוול ושקרים.

הזמן הצהוב
שיחות ומחשבות משיטוטיו של 

המחבר בגדה המערבית.

עיין ערך אהבה
ניסיונו של הילד מומיק להתמודד עם 

השואה בסיפור פנטסיה.

נוכחים נפקדים
שיחות עם ערבי ישראל.

יש ילדים זיגזג
סיפור חניכה של הילד של נונו, גילוי 

עצמו וגורלו.

שוש  לוביש-מנהלת ספריה  אזורית ערבה

לילה טוב בספריית המתנ”ס
בשנת הלימודים תשס”ח החליטה 
הספרייה במתנ”ס לפתוח מסורת 

חדשה לילדי כיתות ד’ - בילוי של לילה 
לבן בין הספרים.

מטרת הפעילות הייתה לקרב את 
הילדים לתרבות הקריאה ולספרים 

בדרך מקורית.
הערב התחיל במפגש מקסים ומרתק 

עם מספרת הסיפורים לילך צור, 
ששבתה את הילדים בסיפורה. לאחר 
מכן הילדים חולקו לקבוצות ובהנחיית 

הגרעינרים קראו והציגו קטעים 
שנלקחו מתוך ספרים בנושא 60 שנה 

למדינה.
בהמשך הגיע תורו של החידון “אחד 

נגד 100” או ליתר דיוק “אחד נגד 43” 
תלמידים שכלל שאלות מתוך מצעד 

הספרים.
החידון היה הצלחה מסחררת ורמות 

הריגוש והמתח הרקיעו שחקים.
הלילה עוד צעיר, השעון מראה חצות, 

ולקראת השינה קינחו התלמידים 
בסרט.

אחרי חצות נרדמו הילדים בספריה.
בבוקר, בשעת אפס, התעוררו הילדים 

לשיעור יוגה בהדרכת חבצלת אשור 
ובסיומו התפנקו עם שוקו ולחמנייה. 

היה מקסים ומושקע.
תודה רבה לצוות הספרניות: שוש, 

עדנה ואלת.
תודה לגרעינרים.

מאיתנו, ההורים
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בנעלי בית

אמא, תתני לי להחליט

מדור מאת כרמית שירין

יום אחד מצא בעלי ממש 
במקרה או שלא במקרה 
על שולחן העבודה שלו 
במשרד מכתב שמופיע 

בו המשפט הבא:
“כל מה שילד צריך הוא 
מבוגר אחד שמאמין בו” 
משפט של הרב שלמה 

קרליבך.

המשפט הזה שהגיע אליי כך פתאום 
התאים בדיוק למאורעות אותו שבוע:
מתקשרת אליי חברה ומעלה סוגיה 

שמאוד מציקה ומטרידה את מנוחתה 
וכך היא מציגה זאת:

“תגידי, את נוהגת להתערב בהחלטות 
הפרטיות של ילדיך?” כלומר בכל מיני 
נושאים שהם לגמרי שלהם אבל נורא 

קשה שלא להתערב. 

למשל, הבגדים שהיא בוחרת מלאים 
בפייטים ונצנצים, והתסרוקות שהיא 
עושה מלאות בסיכות וקוקיות והיא 

נראית ממש מגוחכת ומצחיקה. 
עכשיו היא רוצה ילקוט של מיקי מאוס 

שלטעמי מאוד ילדותי והיא בת 7.

אני מנסה להביע את דעתי בפניה אך 
היא נעשית כועסת ועצבנית. היא אומרת 

לי “אמא מספיק כבר”. 

כואב לי לראותה כל כך מגוחכת 
וילדותית הילדים בטח יצחקו עלייה, מה 

אני יכולה לעשות? לתת שהילדים יצחקו 
עליה? או אולי הם לא יצחקו ואולי אני 

לא צריכה להתערב ולהציק לה?”

אני שומעת את הסיפור וזה מתאים לי.
כי בדיוק באותו היום הבן שלי מחליט 

שבא אליו חבר ללילה והאמת היא 

שמחר הולך להיות יום עמוס עם חוגים 
וימי הולדת וזה ממש לחוץ וגם לא 

ממש מתאים לי, וכמובן שגם אני זוכה 
לקבל פרצוף כעוס כשיש איזשהו ניסיון 

להשפיע על החלטתו.

אני נזכרת בשיר המתוק הזה של ג’וזי 
כץ “תני לי להחליט”: הילדה שרה לאמא 

שלה ומבקשת ממנה: “אמא את שוב 
מנדנדת, תתני לי להחליט

למה את מתעקשת לתכנן לי ת’חיים?”
אני כבר הבנתי מה קורה שאני מנסה 

להתערב...

אני שרה את השיר לחברה שלי וקוראת 
לה קטע מתוך ספר “עקרונות” )פיזיקה 

משפחתית( שתמיד איכשהו נמצא 
בהישג ידי וכך אירנה אוסוסקין כותבת 

שם:
“ישנו ניגוד אינטרסים מסוים שנוצר 

כאשר מאפשרים לילד הקטן התפתחות 
תהליך מחשבתי בכיוון עצמאי. כיצד 
אפשר לתת אמון בראש ובגוף הקטן 

של הילד? גם אני רואה את הגוף הקטן, 
אלא שבתוכו אני דווקא רואה אישיות 
גדולה. אישיות שיש לה יכולת לקלוט 

דברים כמונו. כמובן שמדובר בסוג אחר 
של דברים; אחרי הכל הם לא עוסקים 
בפוליטיקה, מדעים או כלכלה. הילדים 

קולטים היטב את הדברים שקשורים 
לתהליך ההתפתחות שלהם במסגרת 

המשולש המשפחתי. לכן לתת אמון 
בילד הקטן, זוהי גדולה מצד ההורים. 

אם הם לא נותנים אמון, הם מקטינים 
את הראש של הילד וכך הוא מקבל מה 

שנקרא - “ראש קטן”...

אנחנו כהורים נותנים אמון בראש של 
הילד הקטן, אנחנו תומכים בכל צעד 
מחשבתי ובכל רעיון שעולה בראשו. 

זה תפקיד ההורים להבין מה הם רואים 
בילדיהם מהרגעים הראשונים, ולהבין 

שמה שיראו בהמשך, תהיה התוצאה של 
מה שאפשרו או לא אפשרו בתחילת 

הדרך”.

ושתינו מבינות שמה שחשוב לנו בתור 
הורים זה להקנות לילדים עצמאות 

מחשבתית בכדי שהם יהיו מבוגרים הם 
לא יצטרכו בכל דבר את האישור שלנו 
ויהיו מסוגלים להחליט ולבחור בעצמם.
ואני חושבת: איזה תחושת שימחה אנו 
חשים כאשר “צץ” בראשנו, המבוגרים, 
איזשהו רעיון חדש, איזשהו הבזק. הרי 
זה מה שמחזיק אותנו ונותן לנו סיבה 

להתעורר בבוקר. ממש כמו ילדינו. אז 
מה ילדים צריכים? הם צריכים שאנחנו 

ההורים נבין דברים, נתפתח, שניתן להם 
כוח, תמיכה וכמובן שנאמין בהם.

“כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד 
שמאמין בו”, אה?

כרמית שירין תושבת עין יהב מורה 
ומרצה ל"פיזיקה משפחתית"        

 scarmit@arava.co.il :לתגובות
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מדור בנושא איכות חיים 
בהיבטים של אמנות 

סגנון תרבות וטכניקה

חודש תשרי הבא עלינו לטובה, הינו 
חודש רווי חגים טובים ומועדים לשמחה. 
מקור השם תשרי, בגלות בבל מן השפה 

האכדית, ‘תשריתו’ - התחלה. ראש 
השנה, הוא החג המציין את התחלת 
השנה העברית, סיבה טובה לחגיגה 

משפחתית מסביב לשולחן. התחלות 
ברחבי העולם, נחגגות על פי אמונות, 

מנהגים ומסורות שונים.  בישראל חוגגים 
עם ברכות איש לרעהו, תפילות החג, 

תקיעות שופר וסעודות החג.
בדרום אמריקה ומרכזה, חוגגים 

הברזילאים, עם סירות עמוסות פרחים 
ומתנות ונרות צבעוניים, הצפים על פני 
המים לכבוד אלת המים. המקסיקנים, 

לובשים בגדים בצבע משאלתם לשנה 
החדשה, אדום למציאת אהבה וצהוב 

לכסף.
באירופה, האנגלים, נושאים עיניהם 

לביג בן, לקראת חצות, בספירה לאחור. 

הגרמנים לעומת זאת, עם משקה 
אלכוהולי ביד, יוצקים לדלי, עופרת 

מותכת, אשר צורתה הסופית תעיד על 
אופי השנה החדשה, כדור למזל, עוגן 

לעזרה וצלב למוות צפוי...  
באסיה, היפנים מעניקים חשיבות רבה 
לחלום הראשון של השנה החדשה, על 

פיו תתאפיין השנה. התאילנדים עם מים, 
הרבה מים, והסינים חוגגים במצעדים 

צבעוניים, דרקוני ענק מרקדים, מוסיקה 
וזיקוקים, קישוטי נייר ממשי אדום 

ועליהם כיתוב בדיו שחור של משאלות 
וברכות. גם אצלם יש דבש והרבה, לאל 

המטבח העוזב ב-23 לחודש האחרון, 
לדווח בשמים, והם, בתקווה לדיווח חיובי, 

ממתיקים את הפרידה. 
לכולם, ברכה טובה לשנה הבאה, שתהא 

שנה של אהבה ושמחת חיים, שנה של 
בריאות והצלחה, שנה של ביטוי עצמי 

והגשמה עצמית.

סעודת החג
בראש השנה, מסבים אנו לשולחן 

החג, משפחה וחברים, באווירה טובה 
ומאחדת, לקיים את מצוות סעודת 

החג על פי היהדות. בחברה המאגדת 
עדות רבות וסגנונות מזון שונים, סעודת 

החג חשובה ומודגשת למארחים 
ולמתארחים. לאחר שהתגברנו 

על הלחץ, ההתנצחויות וה”הערות 
התמימות”, תהא הצלחת הערב טמונה, 
גם בניהול נכון של הסעודה, בכדי ששני 

הצדדים יבלו בנעימים וייצאו מרוצים.

שולחן חג
תרבויות שונות יוצרות, מנהגים שונים 

מסביב לשולחן. הבדואים, לדוגמא, 
יושבים ישיבה נמוכה על גבי כריות, 

האוכל מוגש על מגשים גדולים 

אסתט
מדור מאת נעמה דובר שמחי

    כשבועיים לפני סעודת החג רצוי 
לתכנן את התפריט ואת סדר הכנת 
האוכל. התפריט יכול להיות מורכב 

ממנה ראשונה, מנה עיקרית, תוספות, 
סלטים טריים, סלטים מבושלים, וקינוח. 

את המאכלים ה”כבדים” שיכולים 
לחכות, מכינים כמה ימים מראש ואת 
המאכלים ה”קלים“ ניתן להכין באותו 

יום, כשהרטבים בצד ורק כשהאורחים 
מגיעים לערבב קלות ולהגיש.

    חשוב לקבוע מסגרת תקציב 
לארוחה. אם מכינים הכל לבד יש מקום 
לשתף בהוצאות, אם לא, מקובל לחלק 

את נטל הכנת האוכל בין כולם ואז 
לחלק כך שכולם יוציאו אותו סכום.   

חגית שחם ויהודית אסקפה - “דברים של טעם” ממליצות: 
    מקום האירוח צריך לתת פתרונות 

שונים לחימום האוכל לקראת הארוחה, 
שילוב בין סוגי בישול מאוד מקל על 

אופן החימום, בכדי להגיש בזמן את כל 
האוכל חם.

    שולחן החג ערוך ומעוצב מבעוד 
מועד. גם כאן יש לתכנן מראש את 

עיצוב השולחן ועריכתו, העיצוב חייב 
להתחשב בכמות כלי ההגשה במהלך 
הארוחה, אם לכל 5 סועדים מונח כלי 

הגשה לכל מנה, לא נשאר הרבה מקום 
לעיצוב בתפזורת של מרכזי שולחן, 

מומלץ, עיצוב מרכזי לשולחן, גובהו עד 
20 ס”מ או מעל 50 ס”מ. 

    בכל משפחה סדר הישיבה 

מסביב לשולחן שונה, יש משפחות 
בהם מקפידים על נימוסים והליכות, 
ישנן כאלה המסתדרות עפ”י רצונות 

הצעירים שבחבורה,  וישנן הנוהגות 
טקס חגיגי עם קטעי הקראה וברכות 

החג ואז יושבים לפי סדר ההקראה 
המותאם לפי גילאי המשתתפים. כמובן 

שראש המשפחה יושב בראש שולחן.
    כמו באירועים גדולים כך בקטנים 

יש את מגישי האוכל, ממלאי כלי 
ההגשה והמפנים, חלוקת התפקידים 

מוטלת על המארחת. 
    להשאיר למארחים ובעיקר למארחת 
הראשית, זמן המאפשר להגיע נינוחים, 
רגועים, מסודרים ויפים לסעודת החג.  
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נעמה דובר שמחי תושבת עין יהב 
מעצבת פנים

 ydover@arava.co.il :לטיפים

המונחים על הרצפה והאכילה בידיים, 
רצוי ביד ימין, אפשר גם עם פיתה, הס 

מלהזכיר שולחן גבוה. ביהדות, לשולחן, 
תפקיד מרכזי והוא משול למזבח ולכן 

נוהגים בו בחגיגות משפחתיות בחשיבות 
ובדגש על מפה יפה וכלים נאים.

הדגשים ניתנים גם לאופן בחירת 
השולחן, מרובע או עגול, העיקר שיתאים 
למידות החדר. אם השולחן ממוקם ליד 

קיר, חשוב לשמור לפחות כ-70 ס”מ 

מהקיר לשולחן )כולל הכסאות(. לשמור 
מרווח של 60 ס”מ לכל סועד לפחות.
למשקל השולחן וגודלו חשיבות רבה, 
שלא יהיה כבד מדי להזזה או פתיחה 

יחד עם זאת שיהא מספיק גדול, 
בפתיחתו המלאה, להכיל את מספר 

הסועדים.
בין אם עשוי מעץ מלא או סנדוויץ’ 

מצופה פורניר, חשובה תחזוקת העץ 
בעזרת ווקס מיוחד לרהיטי עץ, המגן 
מחייה ומבריק את העץ. רצוי שסגנון 

שולחן האוכל ועיצובו, יתאים למשך זמן 
רב ולא לתקופה טרנדית קצרת מועד.
סגנונות שולחן חג ואפיוני העיצוב הם 

אינסופיים - קלאסי, טבעי, עונתי, צבעוני, 
עיצוב על פי עדה או תרבות ועוד... 

המשותף לכולם, הוא אחידות בקו עיצובי 
מנחה, אופן הנחת הכלים ותשומת לב 

לפרטים הקטנים, המשפיעים על מראה 
השולחן. ניתן להשתמש בסט כלים 

בסיסי ורק הרקע משתנה על פי הרעיון 
העצובי. עיצוב השולחן הינו הזדמנות 

נהדרת לביטוי של יצירה דמיון ומקוריות 
ולאו דווקא יקר ניתן להשתמש בקיים 
מן הבית הטבע ובחנויות יצירה ופנאי. 

מרכזי שולחן, גופי תאורה סידורי פרחים 
ואביזרי דקורציה מתאימים, מוסיפים 

איזון וקשר הרמוני רציף. 

אני מכיר את

ברשות  יועץ  אירועים,  מפיק  יזם,  לדרמן,  יאיר 
לפיתוח הנגב, מורה לאייקידו, נשוי לשירה ואבא 

לאריאל. מכיר את.... קלרה ואנקרבלד מספיר.
בהולנד  נולדתי   - סיפורך  את  לנו  ספרי  קלרה, 
על  חונכנו  מילדות  וכבר  שואה  ניצולי  ליהודים 
עליה  של  ערכים 
כשהייתי  והגשמה, 
קיבלתי   18 בת 
כרטיס טיסה מתנה 
לארץ.  והגעתי 
פה?  את  ומאז 
נחתי  לא,  ממש 
בישראל ובהתחלה 
לא רציתי להישאר. 

יום  במלחמת  עשור,  כעבור  ורק  להולנד  חזרתי 
ותפסתי  כאן  להיות  חייבת  כיפור, הרגשתי שאני 
לקיבוץ  הגעתי  לארץ.  הראשונה  הטיסה  את 
חניתה כמתנדבת אך עדיין לא ראיתי עתיד עבורי 
בראשית  רק  בהולנד.  שוב  הייתי  שנה  וכעבור 
הבנתי  ונשואה,   30 בת  בעודי  השמונים,  שנות 
שזה עכשיו או לעולם לא ומצאתי את עצמי שוב 
שבע  בבאר  התיישבנו  לתמיד.  הפעם  בישראל, 

והתחלתי לעבוד עם גמלים. 

בפרמקולוגיה  רקע  עם  הגעתי  גמלים?? 
השתלת  של  בתחום  בעיקר  ועסקתי  ופיזיולוגיה 
עוברים בגמלים. מספר שנים הסתובבנו ברחבי 
הנגב עד שהגענו לערבה והקמנו כאן חוות גמלים 
אך  ה”גמלידה”,  להיות  הפכה  שלימים  ניסיונית 
לצערי העסק לא שרד. שיווק לוקה בחסר וחילוקי 
דעות עם השותפים הביא לסיום ה”רומן” שלי עם 
הגמלים ולעיסוק חדש: פרויקטים ועבודה בתחום 
הקשורים  דברים  עושה  אני  מאז  החקלאות. 
לתחום. כיום אני גם לומדת פסיכותרפיה באילת 
ועובדת בבקרת איכות מטעם משרד החקלאות. 
לעיתים מרגישה כמו “משטרת הפלפלים” אבל 
מסכמת?  את  איך  אז  רגע.  מכל  נהנית  בסה"כ 
אבל  בנשמה  הולנדית  אני  ישראל?  או  הולנד 
בהולנד אני תיירת. גידלתי כאן ילדים ולאחר 10 

שנים בערבה אני בהחלט מרגישה שזה הבית!

אז קלרה, את מי את מכירה?

ראיין וכתב: יאיר לדרמן
הביאה לדפוס: נועה ריבנבך

תודות:
נענע-השכרת ציוד לארועים, מושב עין יהב

ציפי דובר-כלי קרמיקה, מושב עין יהב
ר.מ.ה-סידורי פרחים, מושב חצבה

צילום עיצוב וסטיילינג-נעמה דובר-שמחי

מדור מתגלגל...
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מהיום חושבים פעמיים
לפני כל שימוש במים

גמל�על קוראים לך  רשות ניקוז ערבה ו
לחשוב פעמיים לפני כל שימוש במים 
חיים בערבהולהצטרף אלינו לחיזוק החיים במדבר!

חוסכים במים


