
1 עיתון ערבות | יוני 2011

עיתון ערבות
עיתון המועצה האזורית הערבה התיכונה

גיליון 42|סיון תשע"א|יוני 2011

האם לערבה עתיד בתחום הסולארי כלכלי ?
ראיון עם מנכ"ל SBY  |  ע"מ 28-29

אחרי 50 שנים סוף-סוף הבינו מה קרה לנחשון
|  ע"מ 42-43

רגע לפני החופש הגדול
סיפורים קצרים של תלמידי בי"ס שיטים  |  ע"מ 45-47



3עיתון ערבות | יוני 22011 עיתון ערבות | יוני 2011

לפני כחודשיים התקיים הכינוס 
האו"ם  ועדת  של  ה-55  השנתי 
במטה   CSW האישה,  למעמד 
 Commission( .האו"ם בניו-יורק
 )on the Status of Women
השנה התמקדה הועדה בשיתוף 
ובקידום  ובמדע,  בחינוך  נשים 
משרד  העבודה.  לשוק  נגישותן 
החוץ שיגר משלחת נשים בכירה 
לכינוס, שציינה כי בעשור האחרון, 
גדלו מאוד המודעות הציבורית 
והמאמצים לקידום מעמד הנשים 
בישראל, והוקמו מספר מסגרות 
במטרה למרכז את נושא השוויון 
המגדרי ולשים את הדיון של קידום 

נשים בראש סדר היום הלאומי.

נכחתי באירוע בחסות ויצ"ו, אותו 
ממשלה,  שרי  בנוכחותם  כיבדו 
ואנשי  תקשורת  אנשי  ח"כים, 
תעשייה רבים. מטרת הכנס הייתה 
לדרוש את תמיכת המדינה והכרה 
שתבוא לידי ביטוי בחקיקה לשוויון 
נשים כמו יום לימודים ארוך, הכרה 
בהוצאות טיפול בילדים שעיקרן 
לאפשר חופש לנשים ואפשרות 
בקריירה.  ולהשקיע  להתפנות 
כשהגעתי לאירוע פגשתי חברה 
שעוסקת בעניין מעמד האישה 
"אני  הפטירה:  אותי  וכשראתה 
והגעת".  שמחה שעשית מאמץ 
חייכתי וחשבתי שהיא מתכוונת 
לנסיעה הארוכה מהערבה לתל-

אביב, אבל היא מייד הוסיפה "אני 
שמחה שהסתדר לך עם הילדים...". 
אז הכתה בי ההבנה וההכרה של 
מימדי הבעיה החברתית. המצער 
הוא, שלמרות הפמיניזם, הקידמה, 
הפערים  והעצמאות,  ההשכלה 
קיים  ומובנים.  טבועים, עמוקים 

מתח תמידי בין אמהות, משפחה 
גידול  על  האחריות  וקריירה. 
ותחזוקת הבית מוטלת  הילדים 
נשים  בעיקר על כתפי האישה. 
ממשיכות להתקיים לפי ההבניה 
המסורתית המעמידה את האימהות 
כציר מרכזי לנשיות ולזהות נשית. 
בכך, כולנו למעשה, משמרות את 

ההיררכיה המיגדרית. 

WLB גישת

כי  אמרה  וייס  דנה  העיתונאית 
העובדה שאין נשים בעמדות מפתח 
נעוצה  אינה  בתחום התקשורת 
בעובדה  אלא  מיגדרית  בהוויה 
שמי שרוצה "חיים פרטים", לא יכול 
להעפיל לתפקידי ניהול. אך... מי 
החליט כי ה"חיים הפרטיים" הם 
נחלת הנשים בלבד? האם גברים 
לא חפצים ב"חיים פרטיים" ?. חברות 
וארגונים שזיהו את הקונפליקט 
יצאו   ,WLB-ואימצו את גישת ה

נשכרים. 

 )WLB( Work Life Balance - ה

היא תפיסה ארגונית חדשה יחסית 

בעולם, הרואה את האדם כמכלול, 

כבעל יותר תפקידים בחיים, מאשר 

להיות רק עובד. הוא איש משפחה, 

בעל תחביבים, מחויבויות שונות, 

רצונות, ולכן הגישה מנסה למצוא 

את שביל הזהב בין צרכי המעסיק 

וצרכי העובד, באופן כזה שמאפשר 

לעובד )וכן גם למנהל( לשמור על 

איזון בין הזמן והאנרגיה המוקדשים 

המוקדשים  אלה  לבין  לעבודה, 

הגישה  החיים.  תחומי  לשאר 

מתאימה לנשים וגברים כאחד, אך 

עבור הנשים, היא היוותה מהפכה 

של ממש.  

"תקרת הזכוכית" עוד לא נופצה, 

אבל נושא המגדרי נמצא על סדר 

היום הציבורי ואף נלמד כתחום 

לימוד במוסדות האקדמיים.

קריאה מהנה,
אוסי ניר

מיעוט ה  מהוות  נשים 
בניהול  בפוליטיקה, 
ארגונים ובקרב בעלי 
תפקידים בכירים במשק ובמדינה. 
הנשים  שאוכלוסיית  אף  על 
משכילה  המכריע  ברובה  היא 
נמצאות  מעטות  רק  ואיכותית, 
בעמדות השפעה ציבורית. בכל 
63 שנות המדינה, כיהנה רק ראש 
ממשלה אחת ואת מספר השרות 
בממשלה, ניתן לספור על כף יד 
אחת. נכון שכמה נשים הצליחו 
להעפיל לפיסגה ואף לתקוע בה 
דגל, ואפילו בצמרת המטכ"ל נפל 
דבר ותא"ל אורנה ברביבאי תהיה 
האשה הראשונה שתזכה לענוד 
דרגת אלוף, אך אם נביא בחשבון 
שחלקן 'בנות של' ויורשות )עופרה 
שטראוס, שרי אריסון ועוד..( הרי 
שהמספרים קטנים הרבה יותר. 
הנשים שבכל זאת הצליחו לפרוץ 
את תקרת הזכוכית הן יוצאות מן 
הכלל שאינן מעידות על הכלל. ציפי 

ליבני אמרה על הבחירות האחרונות 
כי לא ביקשה שיצביעו לה כי היא 
יפסלו  אישה, אלא דרשה שלא 
אותה בגין היותה אישה. שופטת 
בדימוס,  העליון  המשפט  בית 
דליה דורנר אמרה "ביום שאישה 
עם הישגים בינוניים תהיה טייסת, 
מנכ"לית ועוד... אז אדע שהשוויון 

הגיע".

בהצהרת העצמאות של מדינת 
ישראל הוצב ערך השוויון במעמד-

על. שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור 
לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע 
ומין. יותר מ-60 שנים מפרידים בין 
הצהרה זו לבין ימינו והחזון טרם 
מומש במלואו. מבחינה מספרית יש 
יותר נשים מגברים בארץ ובעולם 
הנשים  מניין  עובדתית,  בכלל. 
עולה על 50% מהאוכלוסייה. אז 
איך זה שאנחנו נחשבות למיעוט ? 
ולמה יש כל כך מעט נשים בראש 
הפירמידה? )חברות כנסת, שרות, 
מנכ"ליות, קצינות בכירות...( ולמה 

הגברים שולטים באליטות ? ולמה 
גברים עדיין מרוויחים יותר מנשים 

באותן עבודות עצמן ? 

מה אומרים המספרים ?

 225,442 למדו   2008 בשנת 
להשכלה  במוסדות  סטודנטים 
גבוהה בישראל, מתוכם 56% נשים. 
הנשים מהוות 58.6% ממקבלי תואר 
חלקן  באוניברסיטאות.  ראשון 
של הנשים בלימודי תואר שלישי 
עולה משנה לשנה ובשנת 2008 
היוו הנשים 52.7% מכלל הלומדים 

לתואר זה.

יחד עם זאת, הנתונים מראים כי 
הכנסת האישה עומדת על 84% 
מהכנסתו של גבר. בענפי ההיי-טק, 
המצב עגום יותר ונשים משתכרות 
רק 66% משכר גבר בעל השכלה 
ההוראה  בענפי  זהה.  ותפקיד 
והרפואה רואים כי כניסתן של נשים 
רבות שחקה את המקצוע בהיבט 

תנאים ומוניטין. 
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כן לכוח הנשי

יו"ר  אישה,  מנהלת  במדינה  הגדול  הבנק  את  אישה,  היא  העליון  המשפט  בית  נשיאת  שבו  בעידן 
האופוזיציה היא אישה, נשאלת השאלה האם צריך לעסוק בכלל בסוגיית מעמד האישה. כשנוברים 
ונמצאות  בחריגותן  בולטות  הן  הכלל,  על  מעידות  שאינן  הכלל  מן  ביוצאות  שמדובר  מבינים  לעומק 
בצמרת בבדידות מזהירה. עוד רבה הדרך עד השגת שוויון מלא בין נשים לגברים. שוויון בייצוג, שוויון 

בהזדמנויות ושוויון בשכר. 

ברשויות רבות מקיימים פעילויות מכוונות נשים והנושא 
בהחלט מדובר. לפני מספר חודשים הוקם בערבה פורום 

נשים לעסקים המהווה מסגרת מעצימה ומחזקת עבור נשות 
הערבה, תמיכה הדדית וליווי. עוד על פעילויות הפורום תוכלו 

לקרוא בעמודים 32-33.

כנס יזמות נשים במרחב הכפרי התקיים ב-13/6/11 ברמת 
נס  על  להעלות  מטרתו  בנגב.  הרשויות  ראשי  ובראשות  נגב 
את נושא יזמות הנשים כמענה וכעוגן לפעילות לא חקלאית 
ולהביא לקדמת הבמה את נושא הכלכלה המקומית המקיימת. 

פרטים נוספים על הכנס תוכלו לקרוא בעמודים 21-22.



 צדק חלוקתי 
בעמק הערבה

השוטפים  העדכונים  מן  אחד 
נגע  לתושבים,  לפרסם  נוהג  שאני 
המועצה  בין  הקיימת  במחלוקת 
למועצה  התיכונה  הערבה  האזורית 
האזורית תמר. טרם הקמת המועצה 

ב-1977,  התיכונה  הערבה  האזורית 
אילות,  לחבל  שייך  היה  פארן  מושב 
עין יהב וחצבה למועצה אזורית תמר. 
עם הקמת המועצה האזורית הערבה 
התיכונה, הועברה רצועה של 70 ק"מ 
מצפון לדרום ושטחים רבים ממערב 
לכביש 90 , שמורות טבע ושטחי אש. 
הוקמו ארבעה יישובים נוספים עידן, 
המועצה,  ושטח  וצוקים,  צופר  ספיר, 
 6% כיום  מהווה  דונם,  מיליון   1.5

משטח מדינת ישראל.

ארבע מועצות אזוריות בנגב הרחוק 
ישראל,  מדינת  משטח   60% מהוות 
אך במפת הארנונה המוסדית כ-4% 
בלבד. למרות הקושי העצום בהתנהלות 
ארנונה  מקורות  כל  ללא  המועצה 
מוסדיים, למעט מפעל הפוספטים באזור 
צין, מפעל ההתיישבות פורח ומתפתח, 
משפחות צעירות רבות נקלטות והאזור 

צועד ומתקדם קדימה ומונה למעלה 
מ-3,000 תושבים.

הגדולות  הפיתוח  תוכניות  מניתוח 
בנגב הרחוק, ישנן מספר נקודות מוצא 

ברורות:

הפעילות  של  ההשפעה  מעגלי   .1
הגדולה. באר שבע מחוץ לטווח שלנו 

בשל המרחק.

2. תוכניות הפיתוח הגדולות במועצות 
השכנות, פרויקטים תיירותיים מרכזיים, 
העתקת שדות תעופה ומחנות צבא 
נגב(  ברמת  עיר הבה"דים  )לדוגמא 

הולכות ומתקדמות.

3. תוכניות הפיתוח במועצה האזורית 
הערבה התיכונה מבוססת על הגדלת 
היישובים הקיימים, בדגש על חקלאות 

ופרויקטים תיירותיים קטנים.

לא יהיו מחנות צבא, לא מפעלים ולא 

דבר ראש המועצה

פרויקטים תיירותיים גדולים, אם תקציב 
המועצה ימשיך להיות מצומצם ובתלות 

מלאה במענקי ממשלה.

עם כניסתי לתפקיד, בפגישתי הראשונה 
עם שר הפנים דאז, מר מאיר שטרית, 
ביקשתי ממנו לקדם מהלך של איחוד 
מועצות עם המועצה האזורית תמר, 
לתהליך  הכניסה  צלח.  שלא  מהלך 
להסדרת סוגיות הפיתוח והשימור בעמק 
הערבה, סוגיית קליטת 350 חקלאים 
נוספים )100 בכיכר סדום, 250 בערבה 
משותפת  ישיבה  מחייבת  התיכונה( 
והסכמות בין המועצות ערבה תיכונה 
ותמר לקבלת החלטות וביצוע שינויים 
ותיקונים הנובעים מהחלטות היסטוריות 
הקשורות לגבולות לא הגיוניים, וצדק 

חלוקתי בקרקעות ומקורות ארנונה.

האמנתי ואני עדיין מאמין שניתן להגיע 
להסכמות בין המועצות גם אם הדבר 
מצריך מציאת בורר מקובל על שני 
החלטות  בקבלת  שיסייע  הצדדים 
/ הכרעות אמיצות שיטיבו עם שתי 
המועצות ויסייעו לפיתוח ושיתוף הפעולה 

לרווחת כולם.

המשך המצב של מועצה ללא מקורות 
הכנסה , ללא אפשרות למינוף ופיתוח 
בריא  אינו מצב  חזקות  רשויות  לצד 
ונדמה לי שישנה הבנה שיש לשנות את 
המצב במרכז המועצות האזוריות ובחלק 

מהמועצות השכנות באזור.

מתוך אמונה בחוכמה ובשכל הישר , אני 
מאמין שניתן לקדם הסדר שיבטיח שיתוף 
פעולה ויחסי עבודה טובים ופוריים בין 
המועצה האזורית תמר לערבה תיכונה 

לשנים הבאות.

מבקרים במפעלי צין
מנהלי המועצה הוזמנו לבקר במפעלי 
אמפרט".  ל"רותם  השייכים  צין 
 22/3/11 שלישי,  ביום  נערך  הביקור 
כביקור גומלין לביקור שלהם בערבה 

ביוני 2010.

מנהלי המועצה התקבלו על ידי מר דני חן, 
מנכ"ל כי"ל דשנים וצוותו הבכיר ביותר. 
מפעל צין הוא הגדול והמרכזי בתחום 
התיכונה  הערבה  האזורית  המועצה 

ומעסיק אלפי עובדים מאזור הנגב. הסיור 
במפעל היה מרתק ביותר שם נחשפנו 
לעשייה הענפה, לאופן כריית הפוספטים 
ולמאמצים המושקעים במזעור נזקי 
הסביבה, מניעת זיהום ושיקום אתרי 
כריית פוספטים. בנוסף, חרטו על דגלם 
ב"רותם אמפרט" מעורבות קהילתית 

חברתית וקידום נושאים חברתיים. 

הסיור בשטח  ההסברים המעניינים, 
והמפגש עם צוות ההנהלה הבכירה, 
היוו נדבך חשוב בהיכרות עם תחומי 
פעילות החברה ואני מקווה כי ביקור זה 
יוליד בעקבותיו ביקורי גומלין נוספים וכי 
נדע להעמיק את שיתופי הפעולה בינינו. 
חברת כי"ל תורמת רבות לערבה ובשנה 
האחרונה תרמה סכום נכבד לתמיכה 
בפעילות סביבתית וחינוכית בפארק 
ספיר. לאחרונה, החליטו בכי"ל, במסגרת 
תרומתם לקהילה לתרום לנו כ- 40,000 
מועדון  פעילות  לטובת  לשנה  ש"ח 
מבוגרים. במקביל, אנו מנסים למשוך 
אוכלוסייה צעירה ואיכותית ולגבש גרעין 
התיישבות בספיר, בין היתר, גם מקרב 

עובדי "רותם אמפרט".
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מנהלי המועצה בבקור במפעל צין



נקראת תחנת יאיר. מטרת הקרן, לעודד 
מחקר ברוח פועלו של יאיר בתחומי 
החקלאות, מים, אנרגיה וביוטכנולוגיה 

והיא מיועדת לסטודנטים בערבה. 

הקרן על שם יאיר גוראון ז"ל מעניקה 
מלגות מחקר לתלמידים אשר לומדים 
ממוסדות  באחד  ואילך  שני  מתואר 
המחקר וההשכלה הגבוהה המוכרים 
בישראל. הקרן מעניקה מלגות מחקר 
בסכום עד 10,000 ₪ לתלמידי תואר שני 
וסכום שלא יעלה על 20,000 ₪ לתלמידי 
תואר שלישי או Post doc. המלגות הן 
אישיות למקבל המלגה והן לצרכי מחקר 
לאזור  רלוונטי  לעודד מחקר  ובאות 
יותר  הערבה אשר יתמקד באחד או 
מהתחומים הבאים: סביבה, חקלאות, 
ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, יחסי סביבה 
וחקלאות, מים, אנרגיה ומגוון המינים בחי 
והצומח בערבה. מקבלי המלגות לשנת 

2011 הם ולריה הוכמן ועודד קינן. 

ולריה הוכמן-אדלר, סטודנטית לתואר 
PhD גרה במועצה אזורית תמר. ולריה 
חוקרת את הממשק הקיים בין אזורי 
הטבעית  הסביבה  לבין  החקלאות 
בהקשר של שני מזיקים של החקלאות: 
טריפס קליפורני וכנימת עלה. ולריה 
עמדה בכל הקריטריונים של הקרן: ציונים 

 שומרים על ערבה 
נקייה ויפה

ביום שני, 4/4/11 יצאו כ-100 נערים 
בערבה  היקף  רחב  ניקיון  לפרויקט 

באזור עיר אובות.

מדובר בשטח בו נערמה פסולת רבה 
במהלך השנים, השטח מזוהם בקופסאות 
 פח חלודות רבות חלקן עוד משנות 
יריית  הוא  הזה  המבצע  ה-60-70. 
הפתיחה למבצעים נוספים במטרה 
לנקות את הערבה. על כולנו לקחת 

אחריות על האזור בו אנו גרים. 

המבצע נערך בסיוע ובשיתוף פעולה 
מלא של רשות הטבע והגנים ולשמחתי 
נטלו בו חלק פעיל חניכי המכינה הקדם 
צבאית בחצבה, משלחת מאוסטרליה 
בית  ותלמידי   2000 שותפות  מטעם 
הספר תיכון "שיטים" יחד עם המנהלת 

דיתה בראונשטיין. 

מזג האוויר היה נוח ובסיום העבודות 
אפילו אני הופתעתי מכמות האשפה 

שנערמה.

מבקר המדינה, 
השופט )בדימוס( מיכה 

לינדנשטראוס ביקר 
בערבה

מבקר המדינה וצוותו הוזמנו לביקור 
בעיות,  על  מקרוב  ועמדו  בערבה 
בפנינו  העומדים  וחסמים  קשיים 

בנושאי פיתוח והמשך קליטה

ביום רביעי, 9/3/11 הגיע מבקר המדינה, 
השופט )בדימוס( מיכה לינדנשטראוס, 
לביקור בערבה. המבקר מלווה בצוות 
משרדו הכולל את מוטי בסר – מנכ"ל 
המשרד, שמואל גולן – המשנה למנכ"ל 
המשרד ומנהל החטיבה לביקורת שלטון 
מקומי, שלמה רז – דובר המשרד, עו"ד 
אריה רוטר – עוזר המבקר, עו"ד צחי 
סעד – עוזר המבקר, מירי רזין – מנהלת 
בכירה אגף ד' – חטיבה לביקורת השלטון 
המקומי ואלכס אלברט – מנהל ביקורת 
ראשי, התקבלו על ידי ראש המועצה 
שי  את  הכוללים  המועצה  ומנהלי 
זינדרמן, מזכיר המועצה, רועי פטריק, 
גזבר המועצה, גיל סלוין, מנהל הפיתוח, 
אייל בלום, מנכ"ל החברה לפיתוח ואוסי 

ניר, דוברת המועצה.

הביקור נפתח בתחנת הניסיונות יאיר 

שבחצבה שם סקרו צוות המועצה את 
פעילות המועצה ואת החסמים העומדים 
בפנינו.  המבקרים ביקרו במושב חצבה, 
בפרויקטים חקלאיים ותיירותיים ונחשפו 
לסוגיות בעייתיות כמו מינהל מקרקעי 
ישראל, בכל הקשור לנחלות חקלאיות, 
)פעילות  ופל"ח  תב"עיות  תשתיות 
מקרוב  עמדו  כן  כמו  חקלאית(.  לא 
על שירותיים בסיסיים טעונים שיפור 
באזור פריפריאלי כשלנו כמו מי שתייה, 
תחבורה ציבורית, קליטת שידורי רדיו, 

שיפור נושאי בריאות.

 השטח פנוי 
לקליטת משפחות

טקס  התקיים   3/4/11 ראשון,  ביום 
קצרצר לציון סיום פרויקט הזזת דרך 
ירדן.  עם  הגבול  קו  אל  הפטרולים 
התצפית  גבעת  על  התקיים  הטקס 
במעמד  בפארן  החדש  המאגר  מעל 
רוסו.  טל  האלוף  דרום,  פיקוד  אלוף 
כעת, השטח שהתפנה יוכשר לעיבוד 
משפחות  קליטת  ויאפשר  חקלאי 

חדשות במושב פארן.

פרויקט הזזת דרך הפטרולים אל קו 
הגבול עם ירדן הוא פרויקט משותף 
לקק"ל, מועצה אזורית הערבה התיכונה, 

משרד הביטחון, משרד החקלאות ורשות 
ניקוז ערבה, אשר נועד להעביר את דרך 
הפטרולים )סיורים( ששימשה את צה"ל 
עד לשנת 2010 למיקומה הייעודי על קו 
הגבול בין ירדן לישראל, כפי שהוגדר 
בהסכם השלום בין שתי המדינות בשנת 

.1994

פרויקט זה 'שחרר' את השטח הכלוא 
שבין דרך הפטרולים הישנה לקו הגבול. 
השטח, שגודלו נע בין 140 מ' ועד ל- 400 
מ', אורכו 7.5 ק"מ, סה"כ  1,368 דונם 
המתאימים לעיבוד חקלאי ומאפשרים 

קליטת מתיישבים חדשים.

בשנת 1968 הונחו שדות מוקשים לאורך 
הגבול בין ירדן לישראל, אך לא באזור 
פארן. למרות זאת, במפות המטיילים 
במיקוש.  כולו  כחשוד  האזור  מסומן 
הנחת העבודה של צה"ל הסתמכה על 
אזהרה זו, ועד לשנת 2010 שימשה את 
צה"ל דרך הפטרולים הישנה שעברה 
סמוך לשדות מושב פארן, בשל חשש 
ממוקשים הטמונים בנחל ערבה. זאת 
למרות שבשטחי פארן אין ולא יכולים 
להיסחף מוקשים לא מדרום ולא מצפון. 
לאחר שבצה"ל שוכנעו שאכן כך הם 
פני הדברים הוכרז השטח האמור כפנוי 

ממוקשים.

במהלך שנת 2010 גויס תקציב ודרך 
הפטרולים הועברה למיקומה על קו 
ניקוז מזרחית  הגבול, נבנתה תעלת 
והוקמו גדר ושער מזרחי לירדן, המשמש 
מעבר להפעלתם של 5 קידוחי מים על 

ידי חברת 'מקורות'. 

בנוסף, ביקרו האלוף טל רוסו ופמלייתו 
באזור שבין צופר לעין יהב שם הוצגו 
השלום  דרך  הזזת  תוכניות  בפניהם 
והמערכת מזרחה ב-2013 וניקוי שדות 
מוקשים וכן באזור ג'בל ח'ופירה שם 
הוצגה בפניהם תוכנית פינוי מוצבים 

והפיכתם לפרויקטים תיירותיים.

מילגות מחקר מקרן על 
שם יאיר גוראון ז"ל

יאיר  ע"ש  מהקרן  מחקר  מילגות 
הוכמן  לולריה  הוענקו  ז"ל  גוראון 
ועודד קינן מהמו"פ המדעי. כל אחד 
מהם קיבל מילגת מחקר ע"ס 10,000 
הפסח  חג  לפני  להם  שהוענקה   ₪

בטקס קצר. 

קרן המילגות ע"ש יאיר גוראון ז"ל הוקמה 
לאחרונה, במלאת 20 שנים למותו, על 
ידי משפחתו, להנצחת זכרו ותרומתו 
הרבה למפעל ההתיישבות בערבה. יאיר 
היה מנהלה הראשון של המו"פ ועל שמו 

המשך
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עודד קינן מקבל מלגהביקור המבקר בחוות התנינים

            יום ניקיון

       האלוף טל רוסו וראש המועצה
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טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, 
מגורים בערבה, מחקריה מתבצעים 
בערבה. המחקר שלה קשור לנושאים 
חיוניים מאד לקיום חקלאות בערבה 
ויש לו פוטנציאל ליצור תשתית ידע 
לגבי שרידות  חרקים אלו בתקופת 
הסניטציה שבין עונות גידול. ידע זה 
יעזור בקבלת החלטות לגבי צמחית 
נוי מותרת, התייחסות לעשביה, אויבים 

טבעיים ועוד. 

עודד קינן, סטודנט לתואר PhD, תושב 
ספיר. עודד מבצע  מחקר הקשור בנושא 
תקשורת חברתית בין בעלי חיים במודל 
של ציפורים. מחקרו יעסוק בזנבנים. עודד 
עמד בכל הקריטריונים של הקרן: ציונים 
טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, 
מגורים בערבה התיכונה. מחקריו של 
התיכונה.  בערבה  מתבצעים  עודד 
המחקר של עודד יוביל בין היתר ליצירת 
תשתית ידע ממוחשבת לגבי ציפורים 
אלו )ידע שנצבר עשרות שנים( ולהקמת 
מרכז צפרות. עבודתו זו מהוה נדבך חיוני 
מאד לאזור הן בנושאי חינוך ובר-קיימות 

והן לפיתוח התיירות באזור.  

הישגים מרשימים
נבחרת הבנים של כיתות י'-י"ב סיפקה 
לנו רגעי נחת וגאווה רבה עם זכייתם 

             נבחרת הבנים

ערבה. חטיבה 406 שמוקמת מחדש, 
האזור  בהגנת  מקומו  את  תתפוס 

ובטחון תושביו. 

ביום שלישי, 24/5/11 נפרדנו, הרבש"צים 
בישובים וכן קב"ט המועצה, דרור שלו, 
בטקס קצר ממפקדי מג"ב ערבה, ניצב 
משנה יזהר פלד, מפקד מרחב ערבה 

ופקד כרים איברהים, קצין ישובים. 

מג"ב פעלו בגזרת הערבה מזה שלוש 
שנים, סייעו לנו לשמור על בטחון הערבה 
והגנה על האזור ועבדו בשיתוף פעולה 
מלא עם גורמי האזור. אחד הפרויקטים 
המתמי"ד  הקמת  הוא  המדוברים 
)מתנדבים במדים(. יזהר פלד ציין את 
שיתוף  ואת  החמה  היחסים  מערכת 
העבודה  במסגרת  זכו  לו  הפעולה 

המשותפת.

אנו, ראשי הרשויות בדרום סברנו שבגבול 
היא  בו  של שלום, שעיקר הפעילות 
פלילית, יש יתרון עצום ללוחמי מג"ב 
שלהם הכלים לטפל בזירה הפלילית. 
ובשאיפה  הדרך  בהמשך  בהצלחה 
לכניסה חלקה לחטיבה שלוקחת אחריות 

על הגיזרה.

יזהר פלד, מפקד מג"ב ערבה וכרים, 
בגזרות  אחרים  לתפקידים  ישובצו 
אחרות. אנו מאחלים להם הצלחה רבה 
ומודים להם על שיתוף הפעולה במשך 

3 שנים.

פרידה ממג"ב ערבה

במקום השלישי בגמר ארצי של אליפות 
בתי הספר באתלטיקה לנבחרות. לכל 
הדעות, מדובר בהישג חסר תקדים, 
במיוחד לבית ספר קטן כמו שלנו. נפגשתי 
עימם כדי להביע בפניהם את הערכתי 
הרבה על המאמץ וההשקעה שהביאו 

אותם להישגים מרשימים ביותר. 

מים, מים בששון ?
בערבה  סיירו  המים  רשות  כלכלני 
הנזקים  על  הסבר  וקיבלו  התיכונה 
המצטברים  הבריאותיים  ואף  הרבים 
ראויים  שאינם  במים  השימוש  לאור 

לשתייה.

ביום רביעי, 11/5/11 התארחו בערבה 
כלכלנים ונציגי הלשכה המשפטית של 
רשות המים. רשות המים מגדירה את 
המים שלנו כ"מים מליחים לכל צרכי 
הבית, שאינם ראויים לשתייה". מחד, אינם 
ראויים לשתייה, מאידך, תעריפם יקר. אי 
לכך, הוזמנה הפמליה הבכירה מרשות 
המים והפעם, אנחנו מתמקדים בלראות 
ולשמוע מה עושים לנו המים המליחים 

המוגדרים לכל צרכי הבית )!?(.

הסיור הובל על ידי עמי שחם, מנכ"ל 
רשות הניקוז, ותכליתו הסבר והיכרות 
יותר עם הערבה התיכונה.  מעמיקה 
בסיור הושם דגש על מגבלות אכלוס 

והפרחת השממה, הצורך בנוי וצל, איכות 
חיים תוך ניצול המים המליחים ביישובים 
משמעות  והקהילתיים,  החקלאים 
ייקור מחירי המים ועלות מחירי המים 

בערבה.

איכות  בנושא  מפורט  הסבר  ניתן 
המים הבעייתית לצרכי הבית, הנזקים 
הבריאותיים לאורך השנים. הנזקים פחות 
נראים ביומיום אך הנזק המצטבר הוא 
עצום, הן בבלאי למערכות ולמתקנים 
כמו דודי שמש, קולטים, גופי חימום, 
מכונות כביסה, מדיחי כלים, צנרות בבית 
ובגינון, מסננים, מדי מים, קירות, רצפות, 
חרסינות, מצננים וכו' ולא פחות חשוב 

מכך – נזקים בריאותיים.

• דודי שמש, מכונות כביסה ומדיחי כלים- 
בלאי גבוה באופן קיצוני, לעיתים יש צורך 

להחליפם כל שנתיים !

• גופי חימום – ממוצע החלפה כל 14 
חודש. בשנת 2010 נמכרו במחסנים 
משקיים בערבה כ- 500 גופי חימום, 

לכ- 700 בתי אב בערבה.

כצפוי, הבלאי ברובו כתוצאה מאבנית. 
איננו מרימים ידיים וממשיכים להילחם 

בנושא.

נפרדים ממג"ב ערבה
מג"ב  מתפרק  בגזרה,  שנים   3 אחרי 

המשך

מים בששון

 שר החינוך 
גדעון סער ביקר בערבה

ביום חמישי 19/5/11 ביקר שר החינוך, גדעון סער וצוות משרדו 
בערבה התיכונה. בתום הביקור העניק השר מסמך הכרה במכינה 

הקדם צבאית בחצבה.

שר החינוך, גדעון סער הגיע יחד עם פמלייתו המונה את צוות מחוז 
דרום וצוות המינהל לחינוך התיישבותי לביקור בערבה ביום חמישי, 
19/5/11. השר וצוותו התקבלו בערבה על ידי ראש המועצה, עזרא 
רבינס ומנהל מחלקת חינוך, רועי פטריק. ילדי גן 'תמר' בספיר קיבלו 
את השר בהתרגשות רבה, בברכות ושירים ואף העניקו לשר אלבום 

תמונות. 

בתום פגישת עבודה בין צוות משרד החינוך למועצה, יצא השר 
לביקור במתחם החינוך. בדרך לבתי הספר, סקרה בפניו נעמי בקר, 
מנהלת המתנ"ס, את פעילות החינוך הבלתי פורמאלי בדגש על 

כף יד לשלום

שר החינוך בבית הספר היסודי
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פרויקט אומנות בקהילה. 

בבית הספר היסודי התקבל השר בנגינה 
ובשירת המקהלה בניצוחה של מאיה 
גרוסמן. בהמשך נחשף השר לפעילות 
בנושא שפה בכיתות ג', ד' ואף שוחח 
שאיחלה  לתלמידה  התלמידים.  עם 
לו הצלחה במקצוע השיב כי "שר זה 
להצלחה  מתכוונת  את  מקצוע.  לא 
בתפקיד...". בבוסתן סיפרה דבי רבינס 
על הפעילות ומרב עמית, רכזת הגיל 
הרך, נתנה הצצה קטנה לתחום הגיל 

הרך במועצה.

בבית הספר התיכון ישב השר כתלמיד 
והקשיב בדריכות לשיעור  מן המניין 
ביולוגיה של עדי קינן. בסיום התעניין 
השר מי מהתלמידים מתעניין בכיוון 
לימודי מדעים. השר נפגש עם תלמידים 
י"א-י"ב ואף שוחח עם מורי  מכיתות 
בתי הספר על מקצועות, ריבוי מגמות 

ורעיונות לשיפור.

ביציאה מבית הספר הוזמן השר להטביע 
כף ידו בפרויקט "כף יש לשלום". הפרויקט 

נחנך, כידוע, לפני שנתיים בכף ידו של 
נשיא המדינה, שמעון פרס. שר החינוך 
לחלוצי  כוח  "ישר  וחתם  ידו  הטביע 
הערבה ולאנשי החינוך". לסיום, ביקר 
השר במכינה הקדם צבאית בחצבה ואף 
השתתף בחברותות. בנוסף, קיבל השר 
סקירה על פרויקט "דרך לוטן" לזכרו 
של סגן לוטן סלוין ז"ל, העוסקת במיזם 

לאומי למען נוער בסיכון.

שר החינוך הצהיר על הכרת משרד 
החינוך במכינה הקדם צבאית ואף העניק 
למנהל המכינה, אבישי ברמן, מסמך 
הכרה רשמי של משרד החינוך, שהתקבל 
בתשואות רבות. השר הודיע כי הוא רואה 
ההתיישבות  בהמשך  רבה  חשיבות 
בערבה ופיתוח מערכת החינוך כמענה 

חינוכי מיטבי לילדי הערבה.

הביקור היה מוצלח ביותר ובסיומו העניק 
ראש המועצה שי צנוע לשר, למנהלת 
מחוז דרום, עמירה חיים ולמנהל המינהל 
לחינוך התיישבותי, ד"ר יחיאל שילה, 
את ספר תמונות הערבה, "ערבה כל 

השנה". 

JNF משלחת חשובה של
ארה"ב ביקרה בערבה

המשלחת, מנתה 20 חברים פעילים, 
למדינת  עמוקה  מחויבות  החשים 
ישראל, לנגב ולערבה, שמטרתם לסייע 
בפיתוח הערבה, סיירה במשך ארבעה 
והכירה מקרוב  ימים בערבה, למדה 
את האזור וכיצד מתמודד עם אתגרים 
הוקמה  המשלחת  ואיכלוס.  בפיתוח 
לאחר ביקור ראש המועצה באטלנטה 

ארה"ב באוקטובר 2010 .

חברי המשלחת התקבלו בחום בערבה 
וסיירו בפרויקטים השונים. בישוב צוקים 
התקבלו על ידי לולה קדם, חברת הנהלת 
הישוב ואומנית מוכשרת בפני עצמה. 
לולה אף אירחה את הקבוצה בביתה. 
בנוסף, ביקרו בגן הילדים בישוב, שהוקם 

קיבלו  ואף  הנדיבה  תרומתם  בסיוע 
חוברת ציורים של הילדים. 

עוד ביקרה המשלחת בבית הספר האזורי 
"שיטים", נפגשה עם נציגי יחידת החילוץ 
'ערבה' וכמובן עמדה מקרוב על נושא 
החקלאות המפותחת בערבה, סיירה 
בתחנת יאיר, במאגרי המים ובחממות 
באזור. במקביל, התקיימו במועצה דיונים 
בקבוצות עבודה בנושאי מים, הכשרת 
שטחים, בריאות וגיל שלישי, חינוך, מו"פ 

ועוד.

באוקטובר 2010 , ביקר ראש המועצה, 
עזרא רבינס, בארה"ב והשתתף בכנס 
השנתי שנערך באטלנטה. בנוסף, קיים 
ניתנה  שם  היכרות,  פגישות  סדרת 
ההזדמנות להציג את הערבה התיכונה 
ולחשוף את הפרויקטים השונים בפני 

 .JNF פעילים, תורמים ומנהלי אזורים של

זאת, לצורך גיוס פעילים מקרב ארגון 

JNF ארה"ב )קק"ל בארה"ב(. מנכ"ל 

הארגון, מר ראסל רובינסון, קרא אז 

לאחת מהפעילות הבולטות בארגונו 

להיענות לאתגר העצום שבפיתוח האזור 

והכפלת האוכלוסייה ולארגן משלחת 

מומחים, פעילים ב- JNF, שתגיע לערבה 

למספר ימי סיור מרוכזים ובסיומם נוכל 

וליצר תוכנית פעולה לעשור  לסכם 

הקרוב וכן לסייע בפעילות מול משרדי 

הממשלה השונים.

גיוס משאבים

קרן רותם • גיוס משאבים

 adc-funds@arava.co.il

לולה קדם )שנייה מימין( מארחת את המשלחת בביתה

עזרא רבינס • ראש המועצה

ezra@arava.co.il

המשך

            שר החינוך משתתף בלימוד החברותא במכינת חצבה

        שר החינוך בבוסתן שיטים

שר החינוך ומנהל מכינת חצבה אבישי ברמן 



13עיתון ערבות | יוני 122011 עיתון ערבות | יוני 2011

נטיעות שיטים בעידן ופארן
בסוף חודש מרץ ניטעו עצי שיטה בעידן ופארן כחלק מפרויקט 

"אמץ שיטה בערבה".

ופארן.  עידן  במושבים  שיטה  עצי  ניטעו   ,26/3/11 שבת,  ביום 
במסגרת הפעילות המושבית, התגייס כל מושב בערבה לבחור 
אזור הסמוך לישוב או לשדות החקלאים. באזור זה נטעו על ידי 
חברי המושב עצי שיטה סלילנית וסוכך שנבטו מזרעים שנאספו 

סמוך לישוב. 

לכל  והפעלות  בפעילויות  מלווים  במושבים  הנטיעות  אירועי 
המשפחה בהדרכת מדריכי בית ספר שדה חצבה של החברה 

להגנת הטבע שהתגייסו גם הם לתמיכה בפרויקט.

הכרה  עם  האחרונות  בשנים  מתעורר  העצים  בנטיעת  הצורך 
התרחבות  בעקבות  השיטים  לאוכלוסיית  הנגרמת  בפגיעה 
השטחים החקלאים, שאיבת מי התהום והטיית ערוצים. פרויקט 
פרויקט  הינו  בערבה,  השנייה  השנה  זו  המתקיים  שיטה,  אמץ 
משותף למועצה האזורית ערבה תיכונה, קק"ל וקק"ל אוסטרליה 
ניקוז ערבה. הפרויקט עוסק בלקיחת אחריות קהילתית  ורשות 
על הסביבה בה אנו חיים. אורח החיים החקלאי פוגע בסביבה 
שסביבה  לטבע  הקהילה  את  לקרב  היא  ומטרתנו  ישיר,  באופן 

ולתת לה את הכלים לתקן במקום ש'קילקלה'.

עדי רפאפורט • אחראית פרוייקט "אמץ שיטה"

משלחת אביב 
י"ב, מכל רחבי  כ-40 בני נוער בוגרי 
בתוכנית  לערבה  הגיעו  אוסטרליה 

מיוחדת שנקראת אביב. 

התוכנית מיועדת לחזק ולפתח מנהיגים 
צעירים בקהילה היהודית. בני הנוער 
התארחו בערבה במטרה להכיר ולחוות 
את חיי הערבה, התנדבו במשך שבועיים 
וחצי בבתי הספר, בגנים, בבית האריזה" 
אדום", ברפת הרובוטית בפארן, בחוות 

התנינים, בפעילות שמירת טבע ועוד.

המשלחת התארחה במכינת ערבה 
שבת,  וקבלת  שבת  ערב  לארוחת 
השתתפו במפגש לימוד, שרו בציבור 
במסגרת סוף שבוע צפרות בערבה 
ונהנתה מחברתם של בני הנוער בערב 

פוייקה.

הצעירים נפגשו עם הסטודנטים הלומדים 
במרכז המשתלמים ובילו יום פעילות 
איתם, הכירו את חייהם של הבדואים 
בערבה יחד עם משפחת אל – עמרני 

ואף השתתפו ביום הניקיון האזורי.

השותפות מודה בחום לכל המתנדבים 
שהקדישו ממרצם וזמנם לטובת חשיפת 

בני הנוער לחיים בערבה. 

תקציב שותפות 2000 
דנו מתנדבי  חודש פברואר  במהלך 
השותפות מהערבה ומאוסטרליה על 

תקציב השותפות. 

 450,000$ על  היום  עומד  התקציב 
מוקדש לפעילויות לטובת פיתוח הערבה 
חינוך, אומנות,  בתחומים שונים כמו 
תיירות, מחקר ופיתוח במו"פ, צפרות, 
מכינת ערבה, פרויקט 'לימוד' וחיזוק קשרי 

הגומלין בין שתי הקהילות. 

מתקבלות  התקציב  על  החלטות 
בשותפות על ידי המתנדבים תוך דיונים 
ארוכים במסגרת תתי ועדות מיוחדות 

לנושאים השונים. 

משלחת הנוער 
לאוסטרליה 

תצא   )14 ה-  השנה  )זו  שנה  כמידי 
משלחת נוער מטעם שותפות 2000. 
השנה נעזרנו בגוף מקצועי האמון על 
מיון משלחות רבות של הסוכנות היהודית 
ופרויקטים יהודיים חינוכיים רבים בשם 

"יוזמות חינוכיות".

אנו נמשיך להיעזר בהם גם בתהליך 
הכנת המשלחת לקראת הנסיעה כמו 
גם בפעילויות שונות ומגוונות שיעשירו 
את עולמם של בני הנוער בנושאים 

המדוברים ויחזקו את הקבוצה.

הערבה  תושבי  את  מזמינים  אנחנו 
שמעוניינים לקחת חלק בתהליך ההכנה 
להצטרף אלינו ולהעמיק את הידע ואת 
החיבור של בני הנוער ולסייע להם לייצג 

בכבוד את ישראל ואת הערבה. 

השותפות בפייסבוק 
אוסטרליה  ערבה   2000 שותפות 
לראות תמונות  היכנסו   – בפייסבוק 
משלחות,  עם  משותפות  מפעילויות 
תמונות מפרויקטים שהשותפות לוקחת 
חלק בהם בערבה, כתבות וחוויות. אתם 
מוזמנים להצטרף ולשתף – מוזמנים 
מפעילויות  שלכם  תמונות  להעלות 

משותפות. 

www.facebook.com/australiaarava

משולחנה של שותפות 2000

אורית אלקיים-כהן • מנהלת שותפות 
2000 ערבה-אוסטרליה

oritelk@jafi.org

 קייסי ושיינה לויט, 
תאומות מסידני, בביקורן בערבה

צלום: גלעד לבני חברי המשלחת בערבה 

נטיעות בעידן

נטיעות בפארן
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בטיחות בדרכים ביום ספורט לזכר שובל שירין ז"ל
יעודו של מטה הבטיחות בדרכים במועצה, הוא למנוע ולצמצם עד למינימום את נפגעי תאונות הדרכים בתחום המועצה 
על ידי יזום, המרצה וביצוע פעולות חינוך, הסברה והדרכה לכלל האוכלוסייה בכל קשת הגילאים, הולכי הרגל והנוהגים 
ברכב מכל הסוגים. ביום שישי 1/4/11 התקיים יום הספורט שמוקדש לזכרו של שובל שירין ז"ל מעין יהב. במסגרת שיתוף 
פעולה, שכבר הפך לעניין שבקבע, בין מטה הבטיחות למתנ"ס, הקדשנו פרק מיוחד לנושא "בטיחות בדרכים" וקיימנו 
פעילות מיוחדת לבטיחות בדרכים. הפעילות התמקדה בנושא חשיבות חגירת חגורות בטיחות וזאת בדרך חוויתית של 
שימוש ב"רכב מתהפך". הילדים נכנסו לרכב חגרו חגורת בטיחות והמפעיל הפך את הרכב כך שהילדים נשארו תלויים 
על חוגרת הבטיחות. הפעילות לוותה בהסבר והרצאה מאת אבי בן רפאל, מומחה לבטיחות בדרכים, על חשיבות חגורת 

הבטיחות.

 dror@arava.co.il • דרור שלו • קב"ט ורכז בטיחות בדרכים
דוקטור, הערבה קוראת לך

מודעים  הערבה  תושבי  כל  לא  אולי 
הערבה  יישובי  בכל  אבל...  לכך, 
רופא  ומועסק  מתגורר  התיכונה 

משפחה אחד מזה שנה!!

המועצה מתעקשת על מגורי הרופא 
הנוסף בערבה, מה שהופך את המשימה 
לקשה יותר. אנו מביאים בפניכם את כל 
השתלשלות העניינים וכל רעיון, המלצה 

או חשיבה יתקבלו בשמחה.

מחודש פברואר 2010 נותרה הערבה 
עם רופא אחד, ד"ר מיכאל ריבקין, עקב 

עזיבת הרופא הנוסף שהיה באזור. 

רופא  איתור  עד  הביניים  לתקופת 
משפחה, מחוז דרום בקופ"ח ספק פתרון 
זמני בדמות רופא שהגיע פעמיים בשבוע 
מבאר שבע. הרופא, ד"ר סרגי,  חלק עם 
ד"ר מיכאל, את שעות הקבלה בשתי 

המרפאות בצופר ופארן. 

מצב ביניים זה נמשך ונמשך ונראה היה 
כי להנהלת מחוז דרום בקופ"ח, אינטרס 
להותירו על כנו. מאידך, אנו במועצה, 
מתעקשים על שירותי בריאות נאותים, 
איכותיים ומקצועיים ומבקשים כי הרופא 
יבוא לגור בערבה ויהווה חלק אינטגראלי 
מהמערך הרפואי והשירותים הניתנים 

לתושבי האזור.

לפני שמונה חודשים התחלנו לחפש 
שיעבוד  משפחה  רופא  מיוזמתנו, 
דרך קופ"ח, והפעלנו לשם כך את כל 
האמצעים העומדים לרשותנו. במסגרת 
מאמצים אלו חברנו למועצה האזורית 
"חבל איילות" בניסיון לאתר רופא מבית 
החולים 'יוספטל', פנינו לחברת הכנסת 
ד"ר רחל אדטו העוסקת בתחומי הרפואה, 
פנינו למזכירות איגוד רופאי המשפחה, 
פרסמנו באתרי אינטרנט המיועדים 
לציבור הרופאים, פנינו להנהלות בתי 
החולים בארץ, הפקנו פליירים אותם 
הצגנו בכנס רופאי המשפחה, בשיתוף 
עם ח"כ בילסקי יצרנו קשר עם ארגון 
"נפש בנפש" המסייע בהעלאת רופאים 

מחו"ל להשתקע בישראל ועוד ועוד. 

לפני כשלושה חודשים איתרנו עבור 
כי  שנראה  פוטנציאלי  רופא  קופ"ח, 
מתאים )כך גם לדברי מיכאל אורן, מנהל 
מחוז דרום( המוכן להעתיק את מגוריו 
לערבה. במסגרת מאמצים לבנות לרופא 
זה "סל משרה" מלא, פנינו לד"ר גולדברג, 
מנהל בית החולים 'יוספטל' ומחוז אילת 
בקופת חולים, בבקשה להשלמת חלקיות 
המשרה אצלו. לאחר שהנהלת הקופה 
במחוז דרום ובאילת משכו ומשכו הנושא, 
התברר במהלך פברואר, כי מחוז אילת 

אינו מעוניין להעסיק את הרופא.

במקביל, הובא לידיעתנו כי הופסקה 
גם עבודתו של הרופא הזמני שהגיע 
עד כה מבאר שבע, מבלי ליידע את 
המרפאות בהן עבד, וכי קופ"ח כללית 
הגיעה ל"הסדר" בנושא על ידי הצבת 
רופא לתושבי פארן המגיע מדרום ומנגד, 
הגדלת משרתו של ד"ר מיכאל למעל 
100% משרה, גם לתושבי היישובים צופר 

וצוקים. 

ברור לכל, כי פתרון זה אינו מתאים 
ומספק, על הרופא הנוסף להתגורר 
בערבה ולספק מענה זמין, מהיר ואיכותי 

כמו לכל תושב אחר המתגורר במדינת 
מהטיפול  רוחנו  מורת  את  ישראל. 
המזלזל של קופ"ח בנושא, מריחת הזמן 
ועד להצבת עובדות בשטח שבעתיד 
יהיה קושי לשנותן )חתימה על חוזים 
זמנים  לוחות  הסדרת  רופאים,  מול 
לתפעול המרפאות, הכרות עם מגוון 
החולים והמטופלים וכו'(, הבענו במכתב 
שנשלח למנהל שירותי בריאות כללית, 

מר אלי דפס. 

ברור לנו כי התייחסות אדישה זו של 
קופ"ח אינה יכולה להתקבל על ידנו. איננו 
יכולים לשים יהבנו על כתפיו של רופא 
אחד, מקצועי ומוצלח ככל שיהיה, איננו 
יכולים לאפשר למושב אחד להתנתק 
ממכלול השירותים המסופקים ברמה 
הכלל מועצתית ולהשאירם לחסדי מחוז 
אילת ובעיקר, איננו יכולים ומוכנים לקבל 
מקופ"ח כללית, לה בלעדיות באזור, 
רמת שירותי בריאות בינונית וחלקית 

לתושבינו. 

בעקבות השתלשלות עניינים זו, החלטנו 
לצאת למאבק בלתי מתפשר בעניין 
במטרה אחת – לאייש האזור ברופא 
משפחה נוסף! בישיבה בנושא אליה 
זומנו מרכזי המשקים ונציגי הישובים 

בריאות וגיל שלישי

אלי דפס וח"כ אדטו בביקור
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השלישי ובמקביל לקידום של המועצה 
להקמת מרכז פנאי, תרבות וספורט 
לכלל התושבים, אנו משלבים ידיים כבר 
בשלב התוכניות, לקראת הקמת מרכז 
יום/מועדון מבוגרים לצד המרכז האזורי 
העתיד לקום. בעתיד הרחוק מתוכנן גם 
גיבוש "תיק פרוייקט" לפתרונות דיור 

מוגן בערבה. 

בינתיים, בריאות לכולם וקיץ מהנה.

האזורית  הבריאות  בועדת  החברים 
גיבשנו תוכנית פעולה לטיפול בנושא 
כולל פנייה לתקשורת. במקביל דרשנו 
מרכזי  לכל  דחופה  פגישה  לקיים 
המשקים, צוותים רפואיים, נציגי ועדת 
מנהל  עם  המועצה  ולנציגי  בריאות 
המחוז ואף עם מנכ"ל קופ"ח. הן מנהל 
המחוז והן מנכ"ל הקופה סירבו להיפגש 
עם הצוות הנרחב ולכן שתי הפגישות 

התקיימו במתכונת מצומצמת.

לפני כשלושה שבועות התקיימה פגישה 
במחוז לדיון בנושאים וכהכנה לפגישה 

עם מנכ"ל הקופה. 

ביום ראשון, 22/5/11 הגיע לבקר באזור 
מר אלי דפס, מנכ"ל קופ"ח ויחד עימו 
ח"כ ד"ר רחל אדטו, המנסה לסייע לנו 
בנושא ומר מיכאל אורן, מנהל המחוז 
בקופ"ח. הפגישה עסקה ב-4 נושאים 

עיקריים: 

• מציאת רופא משפחה נוסף.

• שיפוץ המרפאה בספיר.

• הקמת המרכז לרפואה דחופה.

עבודת  של  שעות  תקני  הגדלת   •
המרפאות והרופא. 

קיבלנו תשובות והבטחה להמשך טיפול 
ופתרון לכל ארבעת הנושאים. 

בטווח הקרוב – שיפוץ המרפאה בספיר 
והבאת רופא מחוץ לאזור שישלים את 

שעות החסר במרפאות.

בטווח הרחוק – קידום פרויקט המרכז 
לרפואה דחופה עם כל השותפים ומציאת 
רופא משפחה נוסף שיגור באורח קבע 

באזור.  

נקווה כי אכן מאחורי הדיבורים וההבטחות 
יעמדו גם מעשים המבטאים את זכותנו, 
ככלל אזרחי המדינה, לקבלת שירות 

רפואי נאות ואיכותי.

 מרכז לרפואה דחופה 
יוקם בערבה

שהתקיים  בבריאות  שוויון  בכנס 
המוקד  כי  הוכרז  ב-12/5/11  בנגב 
הראשון לרפואה דחופה יוקם בערבה 

התיכונה. הערכת עלותו 4 מיליון ₪. 

ביום חמישי 12/5/11 נערך במצפה רמון 
כנס בנושא שירותי הרפואה בפריפריה 
אשר מטרתו להעלות לסדר היום את 
נושא רפואת הספר. המשרד לפיתוח 
הנגב והגליל, בראשות המשנה לראש 
הממשלה סילבן שלום, הצהיר על תכניתו 
הדרום  בין  הבריאות  פערי  לצמצום 
למרכז. סגן שר הבריאות, הרב ח"כ יעקב 
ליצמן יזם הקמת מוקדי רפואה דחופה 
והוכרז כי המוקד הראשון יקום אצלנו 
בערבה. הפרויקט הנו שיתוף פעולה של 
משרד הבריאות, משרד לפיתוח נגב-

גליל, קופות החולים, המועצה האזורית 
וקרן מיראז', מתוך כספים שגויסו ע"י 
הארגונים והמשרדים השונים לטובת 

העניין.

מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, 
אורנה הוזמן בכור, שיבחה בדבריה את 
ראש המועצה, עזרא רבינס כדוגמה 
לנחישות, יוזמה ופעולה למען צמצום 

פערים בתחום הרפואה.

הטיפול בנושא הבריאות הוא הכרחי 
על מנת לעודד מעבר של אוכלוסיה 
לאזור ולחזק את האוכלוסייה הקיימת. 
והעדר מענה רפואי  פערי הבריאות 
מקצועי הן בשגרה והן בחירום מהווים 
חסם משמעותי בפני משפחות אשר 
רוצות לעבור ומקשים על האוכלוסייה 
זה  נושא  המקומית. במועצה הצבנו 
בראש סדרי העדיפויות ואנו פועלים על 
מנת לחזק, לשפר ולשדרג את מערכת 
הבריאות.  מירב המשאבים מופנים 

במהלך השנה האחרונה לגיוס רופא 
משפחה נוסף שיבוא לעבוד ולהתגורר 
בערבה ובמקביל לפעילותנו להקמת 
המרכז הרפואי האזורי בערבה התיכונה 
לחיזוק  האמצעים  אחד  את  שיהווה 
המערכת הרפואית שלנו. בנוסף, אנו 
עומדים בפני שיפוץ ושדרוג מרפאת 
ספיר והרחבת הפעילות שתכלול חדרי 
טיפול לרופאים יועצים, טיפת חלב, מוקד 
לבריאות האישה, רפואת ילדים ואף בית 

מרקחת.

 הגיל השלישי - 
תוכנית "מפגשים"

חצי  מסיימים  אנו  יוני  חודש  בסוף 
פעילות  הרצת  של  ראשונה  שנה 

מובנת לבני הגיל השלישי בערבה. 

בהצלחה  היוותה  זו  פעילות  תוכנית 
סנונית ראשונה לפיתוח מגוון פעילויות 
השלישי,  לגיל  ותרבות  פנאי  חברה, 
ולקדם  לפתח  מתכננים  אנו  אותם 
לטובת האוכלוסייה המתבגרת. החל 
להמשיך  בכוונתנו  תשע"ב  משנת 
הפעילות במתכונת יום קבוע של סדרות 
מפגשים אחה"צ ולהרחיב המגוון שיכלול 
גם שלד של מפגש ופעילות בוקר, יום 
אחד בשבוע סביב חוגי העשרה, ספורט 
ופנאי, טיולים, חוגי קתדרה אחר הצהרים 
ובוקר ומפגשים חברתיים סביב חגים 

ומועדים. 

לקראת  תתפרסם  מפורטת  תוכנית 
תחילת השנה וחגי תשרי.

ביקור נציגת המשרד 
לאזרחים ותיקים

נציגת המשרד ביקרה אותנו ללמידת 
המבוגרת,  האוכלוסייה  וצרכי  האזור 
המענים הניתנים היום, אלה הנדרשים 

המשך
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בעתיד ואפשרויות הפיתוח. 

בסיום המפגש סוכם על סיוע של המשרד 
ותמיכתו הכספית במפגשים חברתיים 
ולימודי קתדרה – בית-ספר למבוגרים, 

החל משנת תשע"ב. 

הקמת עמותה ייעודית 
לוותיקי הערבה

הקמת  מקדמת  הזהב  גיל  ועדת 
מענים  לפיתוח  ייעודית  עמותה 

ייחודיים לוותיקי הערבה. 

התהליך בתחילתו הוא בעיקר טכני, 
עד קבלת האישורים וההכרה מ"רשם 
העמותות", תהליך מנהלתי שמחוייב על-

מנת להפעיל העמותה באופן עצמאי וחי. 
לאחר שהיישובים בחרו נציגים רשמיים 
לעמותה, אנו ממשיכים לקדם העברת 

הטפסים והאישורים כנדרש. 

 שיתוף פעולה עם 
מפעלי רותם

בשיתוף  התחלנו   - דשנים  כי"ל 
פעולה עם מפעלי "רותם" לתמיכתם 

בפעילות מבוגרים בערבה. 

 2011 משנת  החל  הפעולה  שיתוף 

כולל תמיכה כספית של המפעלים 
למבוגרים,  ופנאי  חברה  בפעילויות 
רכישת ציוד לטובת הפעילות ועריכת 
פעילות משותפות לוותיקי הערבה יחד 

עם עובדי המפעל.  

 הקמת מרכז 
רב-תכליתי לגיל השלישי

בהמשך להנחיות תוכנית האב לגיל 

נהנים בפעילות

מקהלת הערבה ונורית הירש
עירית רווה • רכזת בריאות וגיל שלישי 
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בעבודת שטח מעמיקה ובעבודת רגליים 
ולא עושה "העתק הדבק" לקומוניקטים 
שמגיעים אלי מדוברים או יח"צנים. אם 
אני חושב שיש כאן עניין, אני יורד לשטח, 
חוקר, בודק, מתשאל, מצליב נתונים. כיום 
יש לי היכרות מעמיקה עם אזור הערבה, 
אני אוהב את האזור וגם בזמני הפנוי אני 

מגיע לבקר לא אחת".

איחלנו לירון הצלחה רבה ואנחנו בטוחים 
כי עוד נפגוש בו בזירת התקשורת.

של  המוניציפאלי  הכתב  ששון,  ירון 
בסוף  סיים  בדרום,  אחרונות  ידיעות 
אפריל את תפקידו ובמועצה האזורית 
שיתוף  של  שנים  בתום  ממנו  נפרדו 

פעולה מוצלח.

ירון ששון בן 28 נשוי מזה שנה ועבד ככתב 
ידיעות אחרונות בשנה ו-9 האחרונות. 
גר ברוחמה. בעברו, גר באשקלון ועבד 
במעריב,  ב- NRG,סיקר את אזור לכיש 
הצעה  כשנתיים.  במשך  עזה  ועוטף 
מפתה הגיעה אליו מ'ידיעות אחרונות' 
לשמש ככתב הדרומי ולעבור לנגב. ירון, 
שנולד בבאר שבע, גדל במיתר ונשם את 
הנגב כל חיו, נעתר ברצון ועבר לקיבוץ 
רוחמה. את ירון הכרנו עוד מהימים שעבד 
ברדיו דרום ובפורטל "דרומי". עבדנו 
מולו באופן אינטסיבי והתפתחו בינינו 

קשרים מצוינים.

ביום חמישי, 28/4/11 יחד עם עזרא 
רבינס, ראש המועצה, נפרדנו מירון 
והבענו בפניו את הערכתנו על עבודתו 
ושיתוף הפעולה הפורה עימו. כמזכרת, 
קיבל ירון ספר צילומי ערבה "ערבה כל 
השנה". ראש המועצה אמר לירון "קיבלנו 

בהפתעה ובצער את ההודעה על סיום 
תפקידך ככתב 'ידיעות אחרונות' בנגב וכן 
את העובדה כי לא ימונה מחליף ומבוטל 
התקן. אני מבקש לאחל לך דרך צלחה 
בכל אשר תפנה ולהביע את תודתנו 
ולדרך  הפעולה  לשיתוף  והערכתנו 
הנעימה בה עבדנו יחד. בתקופה של 
'תקשורת נשכנית' וחיפוש אחר הכשלים 
וה'צהוב', נטעת בנו את התחושה שיש 
ערכים אחרים שמובילים אותך, שדרכך 
היא אחרת ולא פחות מקצועית. רכשת 
את אמוננו המלא, שיתוף הפעולה איתך 
היה אופטימאלי ולנו, היה לעונג לעבוד 

איתך ומולך".

ירון, אוהד הערבה, ביקר כאן רבות והיה 
לנו לעזר בנושאים שונים ובהם סיקור 
מאבק החקלאים, התנהלות אוטובוסי 
"אגד" בכביש הערבה, מצוקת רופא 
יחיד באזור ואף סיקור חגיגות היובל 

בעין יהב.

חוויה שזכורה לו במיוחד היא סיקור אירועי 
היובל לעין יהב. ירון מספר "האירוע היה 
בערב ונאלצתי לשבת על הדשא ואני 
כותב תוך כדי אירוע. כבר לילה ובמערכת 

נשארים ערים כדי להמתין לחומרים 
שלי ו...אוטוטו העיתון נסגר. שלחתי את 
הכתבה למערכת ומתוכה ריגש במיוחד 
הקטע של "הסבתות בג'ינס". במערכת 
'נדלקו' על העניין וביקשו לקבל תמונה 
של הסבתות. אני מתקשר לצלם ואז 
מסתבר שבשיר הסבתות הוא בדיוק 
העביר תמונות למערכת ולכן לא צילם. 
לא יכולתי להפסיד את הסיפור ואיתרתי 
מיד חברתי את הצלמת של האירוע. 
תמונות נשלחו למערכת ב-12 בלילה 
ובא לציון גואל. בלילה, ישנתי בצימרים 
הנפלאים של ציפי גדיש ובבוקר מוקדם 
08:00 בבוקר  נסעתי דרומה. בשעה 
התקשרו אלי לומר שכל העיתונים בעין 

יהב נמכרו... אגב, הצלם של העיתון לא 
סלח לי על העניין במשך תקופה ארוכה, 
מבחינתו הייתי חייב להשתמש בתמונה 

שלו". 

נושא נוסף עליו אנחנו מדברים רבות 
ברגעים  לערבה.  רופא  סוגיית  הוא 
אלו מצטרפת אלינו עירית רווה, רכזת 
בריאות וגיל שלישי במועצה. גם לה היו 
הרבה "רגעי ירון" מאז שסוגיית הרופא 
הסתבכה. ירון מלווה אותנו מאז אותו 
פרסום ראשוני בניוזלטר על עזיבת רופא 
והצורך ברופא משפחה. לדבריו "אני עוקב 
באדיקות על פרסומי הניוזלטר שמפרסם 
ראש המועצה אחת לשבוע ובוחן את 
הנושאים ברוח עיתונאית. יש סיפור או 

ירון ששון ועזרא רבינס

אוסי ניר • דוברת המועצה

 ossi@arava.co.il
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אין סיפור. סוגיית הרופא היחיד ריתקה 
אותי ומהיכרותי עם הערבה, המרחבים 
העצומים ומרחקי הנסיעה, הבנתי שזה 
לא דבר של מה בכך ושמשימת איתור 
רופא חדש תהיה קשה מאוד. יצרתי 
קשר עם אנשי המועצה מתוך הבנה 
שיש לנו, כעיתונות, את הכוח לעזור 
ולהעלות את הנושא למודעות. מאז, 
עברו שנה וחודשיים והייתי במעקב כל 
הזמן הזה. היה חשוב לי, לא פחות מאנשי 
המועצה, שהנושא לא יירד מהכותרות 
ובהחלט עשיתי מאמצים מול העיתון, 

כולל המוספים, כדי לסייע למועצה".

"ככתב בנגב אני נדרש להיכרות מעמיקה 
עם האזורים אותם אני מסקר. אני מאמין 

מופע היובל במושב עין יהב

נפרדים מירון ששון
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 פעילות רבה 
במכינת הערבה 

זה  אז  לחצבה,  הגענו  אוגוסט  בסוף 
מהבית,  רחוק  כך  כל  לנו  נראה  עוד 
שלנו  ומהקהילה  מהמשפחה 
ומהנופים המוכרים לנו.  זמן רב עבר 
חיכו  הערבה  שתושבי  יום  אותו  מאז 
לקבל את פנינו במכינה. מי היה מאמין 
יעברו במהירות  לכאן  אז שהנסיעות 
רבה כל כך, הרגשת הריחוק מהבית 
תתחלף בהרגשה שאנו בבית דווקא 
והצוות  המכינה  שחניכי  כאן,  שאנו 
יהפכו למשפחתנו, וכי תושבי הערבה 
להישען  שניתן  איתנה  קהילה  יהוו 
עליה בשעת צורך. כמובן שאין צורך 
רק התרגלנו  כמה שלא  על  להרחיב 
מתגעגעים  גם  אלא  כאן,  לנופים 

לגווני המדבר כשאנו לא כאן.

נתבקשתי לכתוב ולספר על מה שעשינו 
בחודש האחרון, וזה נראה לי כל כך חסר 
הקשר מבלי להזכיר את מה שעשינו עד 
החודש. בין אם מדובר בשבוע זהות בדויה, 
סדרת ניווטים או הישרדות, תרבויות יום 
א' בשלל מקומות שונים, חגיגת החגים או 

כל דבר אחר, מדובר בבסיס שנבנה כאן 
מאז תחילת השנה שמאפשרים לחודש 
האחרון להיות הרבה יותר חוויתי מאשר 
רשימה פשטנית של מעשיות. ובכל זאת 

אני אשתדל.

החודש התחיל במרוץ הרשושנים. אחד 
הדברים העיקרים שאנו עמלים עליהם 
במכינה הוא התכוננות לשירות משמעותי 
בצה"ל.  כחלק מההכנה אנו לומדים 
על הצבא וגם מתכוננים פיזית. מרוץ 
הרשושנים הוא מרוץ ניווט לזכרו של סגן 
יואב הרשושנים שנפל בלבנון. לקראת 
סוף החודש לקחנו חלק גם ב"מרתון 
ירושלים" במקצים השונים. רוב חניכי 
המכינה השתתפו במקצה של חצי מרתון, 

כלומר עשרים ושניים קילומטרים!  

בין מרוץ הרשושנים לבין המרתון, היו גם 
הרבה מאוד דברים נוספים. בשישי למרץ 
התאספנו לירושלים ל"סדרת עיר דוד".  
במהלך הסדרה חפרנו, חקרנו, למדנו 
ושוחחנו על רבדיה השונים של ירושלים. 
ידי עמותת  הסדרה העוברה לנו על 
'אלעד'.  הסדרה, לא מתעסקת בכל 
חלקיה של בירתנו אלה מתמקדת בעיר 
דוד ההיסטורית. זאת כחלק מתפיסה 

שהשנה הזאת מהווה הזדמנות פז ללמוד 
ולגלות דברים חדשים על ההיסטוריה 
שלנו כעם וכמדינה )אל תדאגו עוד נחזור 

לזה בהמשך(.

עמוס  היה  בהחלט  האחרון  החודש 
באירועים של וועדת "כושר גופני והכנה 
לצה"ל", ביום ראשון לאחר הסדרה בעיר 
דוד, התכנסנו, כל המחזור, בחוף סינדי 
עלי, לדמות יום גיבוש. היום היה, אומנם, 
מפרך, מלווה באינספור ספרינטים ומסע, 
אבל בסיומו, כשעלינו להסעה בדרך 
למכינה, כולם היו עייפים ומסופקים 

באותה מידה.

לאחר שחזרנו למכינה, התפנה המחזור 
להכנות לקראת פורים. האווירה במכינה 
היתה של עשייה. שלטים נתלו, אוזני המן 
נאפו, תפאורות להצגה וכמובן חזרות. כל 
זה לצד לימוד מעמיק לגבי משמעות 
החג. הדרך שבה נחגג החג התאימה 
לתפישת עולמה של המכינה. כלומר, 
חגיגה מסורתית מתוך הבנה שישנו 
ערך לשימור המסורת היהודית ממנה 
אנו באים, תוך שילוב שאר הערכים 
שעומדים לנגד עיננו כמו, חיי קבוצה, 
קהילתיות ותרומה לקהילה. את השילוב 

מכינת ערבה

ניתן לראות בכך שהמכינה שילבה אל 
תוך לוח הזמנים של החג, את קריאת 
המגילה לצד מסיבה מהנה לחניכים, 
משלוחי מנות אחד לשני יחד עם משלוחי 
מנות למשפחות המאמצות שלנו מתוך 
תושבי האיזור, הצגה קומית בערב לצד 
נסיעה לבית אבות בדימונה "לעשות 

שמח".

החודש הגדוש ננעל בסדרה יוצאת מן 
הכלל מבית היוצר של וועדת "אקטואליה 
אותנו  הובילה  הוועדה  ואקטיביזם". 
בסדרה מרתקת בעקבות פוליטיקה 
איו"ש.  על  התבוננות  תוך  ישראלית 
בסיור  בירושלים  התחילה  הסדרה 
'עיר  במזרח ירושלים על ידי עמותת 
עמים' והמשיכה בשיחות מרתקות עם 
נציגי תנועת 'אם תרצו' ותנועת 'השמאל 
הלאומי' כמו גם עם ג'רמי יששכרוף 
ממשרד החוץ )אבא של דין(. ביום השני 
המשכנו לאיזור שכם שם פגשנו חלק 
מהמתנחלים באיזור. בלילה הדרמנו 
לסוסיא שם פגשנו את ראש המועצה, 
ובבוקר למחרת ביקרנו בבית הכנסת 
העתיק שם. במהלך היום השלישי סיירנו 
בחברון ובקריית ארבע. כמצופה, הסדרה 
הזו הוציאה הרבה מאוד רגשות מאיתנו, 
הדיונים המתמשכים באוטובוסים ואל 
תוך הלילה הוכיחו לי כי שתיים מהמטרות 
של השנה הושגו בצורה החזקה והטובה 
דעות  פיתוח  היא  הראשונה  ביותר. 
אישיות ומוצקות בכל נושא שהוא, כולל 
פוליטיקה. המטרה השנייה, שגם אם הבן 
אדם איתו אנו מדברים חולק עלינו מכל 
וכל, הדיון נשאר אנושי, חברותי, ענייני 
ופורה, וגם אם בסוף השיחה אנחנו עדין 
חלוקים, זו לא משנה ברמה האישית. כמו 
שנאמר "אדם מבלי חברים – כשמאל 

בלי ימין" – רבי שלמה אבן גבירול.

אלכס קלמן • חניך במכינת ערבה

נשים יוזמות בנגב

כנס נשים יוזמות בנגב נערך ב-13/6/11 ברמת נגב ובראשות 
ראשי הרשויות במרחב הכפרי בנגב. מטרתו להעלות על נס את 
נושא יזמות הנשים כמענה וכעוגן לפעילות לא חקלאית ולהביא 
לפני  המקיימת.  המקומית  הכלכלה  נושא  את  הבמה  לקדמת 
נשים  פורום  המתנ"ס,  בחסות  בערבה,  הוקם  חודשים  מספר 
לעסקים המהווה מסגרת מעצימה ומחזקת עבור נשות הערבה, 

תמיכה הדדית וליווי.

 נשים יוזמות בנגב כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי במרחב הכפרי
תמורות ושינויים חלים בשנים האחרונות במרחב הכפרי. הירידה 
ברווחיות החקלאות לצד כניסה של אוכלוסיה חדשה, בחלקה עירונית 
ולא חקלאית, הביאה לחיפוש הזדמנויות ואלטרנטיבות כלכליות. 
ההצע התעסוקתי לנשים בנגב מוגבל למדי ולכן יזמות עסקית 
עשויה להיות אחד מהפתרונות והכלים המשמעותיים לפיתוח כלכלי 
וחברתי של האזור. יתרה מכך, עידוד יזמות ובעקבות כך פתיחה של 
עסקים קטנים, תורמת להפיכתו של האזור לאטרקטיבי עבור תושביו 

ועבור אלו השוקלים מעבר אליו. 

השילוב של הכרת החשיבות של כלכלה מקומית והתרומה הכלכלית 
של עסקים קטנים המוקמים על ידי נשים, מהווה מנוף לתהליך 
המתרחב בעת האחרונה שביטויו כי יותר ויותר נשים מחפשות את 
הדרך להפוך את החלום או התחביב לעסק קטן מוצלח וכלכלי. 

במרחב הכפרי כבר מדובר בתופעה. 

במועצות השונות בנגב הוקמו בשנים האחרונות פורומי נשים לעסקים 
שמהווים מסגרת מעצימה, מחזקת, קן חם ופורה ליזמיות ובעלות 
עסקים קטנים ליצירת קשרים עסקיים, חיזוק קשרי לקוחות, נטוורקינג 
ופתיחת דלתות וכמובן הרחבת החשיפה שלהן לעסקים דומים. הכנס 

הוא אחד האמצעים להצבת הנושא על סדר היום.

כנס הנשים הוא פרי יוזמה של עינת דורון, תושבת מדרשת בן גוריון 
בנגב, העוסקת בהנחיית קבוצות נשים ליזמות עיסקית וליווי אישי 
ליזמית במשך שנים ברמת הנגב. עינת הקימה לפני מספר חודשים את 
פורום נשים לעסקים בערבה ועל פעילותו נוכל לקרוא בעמודים 32-33 
ועדת היגוי, המורכבת מנציגות המועצות האזוריות, נפגשה ומטרת העל 
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היא בראש ובראשונה לקבל הכרה בכך 
שלא מדובר בטרנד חולף אלא בתופעה 
שלא ניתן לעצרה. לכן, יש ליצור מערכת 
תשתית  שמהווה  תחומית  רב  תמך 
למינוף ועידוד פעילות כלכלית שלא רק 

הנשים יוצאות 
ת  ו ר כ ש נ
אלא  ממנה, 

האזור כולו. 

לכך  מעבר 
כזה  מפגש 
ר  ו ק מ א  ו ה
השראה ועידוד 
ת  ו י ו מ ז י ל

נוספות. בעיקר לאור ההרחבות בישובים 
ויצירת מענה למשפחות לא חקלאיות 
ועבור היזמיות הקיימות זהו שיח עמיתים 
)שיח נשים( ומפגש כלל נגבי עם קולגות 
לשם החלפת רעיונות, סיעור מוחות 

ומינגלינג. 

בכנס הופיעו נשים בכירות כדוגמת 
אורית נוקד, שרת החקלאות ופיתוח 
הכפר, פרופ' דפנה שוורץ מהמחלקה 

למינהל עסקים באוני' בן גוריון ועוד. 
במהלך הכנס הוצג סקר הבוחן את 
היקפי הפעילות של יזמות הנשים מכלל 
האוכלוסיה ומכלל היזמים באזור ואיזה 
נתח מהוות הנשים היזמיות מכלל הנשים 

באזור.

ראשי רשויות 
כי  רו  הצהי
תומכים  הם 
בנושא כלכלה 
ת  י מ ו ק מ
ת  מ י י ק מ
ם  י פ י ד ע מ ו
ברור  באופן 
יזמים מקומיים. כלכלה מקומית מקיימת 
מכוונת לפיתוח כלכלי התורם לרווחתן 
של אוכלוסיות מקומיות ומציבה בראש 
סדר היום שלה את האוכלוסיות והסביבה 
המקומית, על המאפיינים הייחודיים 

שלהם.

לכלכלה  טובים  קטנים  עסקים 
הלאומית 

התיאוריה הכלכלית הישנה הדגישה את 

היתרונות של העסקים הגדולים כמו יתרון 

לגודל, מומחיות וניסיון נצבר, כוח מיקוח 

מול ספקים ולקוחות וחסינות פיננסית. 

הייתה מוסכמה שעסק גדול הוא עסק 

טוב. על המוסכמה הזו קרא תיגר בשנת 

1973 ספר מהפכני בשם 'קטן זה יפה' 

מאת פריץ שומכר . הספר הפנה את 

תשומת הלב של התיאורטיקנים ושל 

אנשי העסקים אל היתרונות של העסקים 

הקטנים ובעיקרם גמישות והעדר של 

קבלת  מהירות  פנימית,  ביורוקרטיה 

ההחלטות, העובדה שמקבל ההחלטות 

)בעל העסק( נמצא קרוב לשוק ומכיר 

את כל העסק על בוריו, מהירות התגובה, 

העדר תהליכים ארוכים ומסורבלים וקשר 

אישי עם הלקוחות.

המשך

אוסי ניר • דוברת המועצה

וחברה בועדת ההיגוי

 ossi@arava.co.il

 השיזף העתיק 
בתמר המקראית

מיהי או מהי תמר המקראית? 

תמר המקראית היא מצד חצבה, שהוא 
אתר העתיקות בצומת עיר אובות. 

ממצאים  עם  ארכיאולוגי  אתר  זהו 
ושכבות מתקופות רחוקות אפילו עד 

ימי ממלכת שלמה.

במקום צמח ועומד לתפארת, שנים 
רבות, עץ שיזף מרשים ועצום מימדים. 

כמה רבות? כמו בכל דבר - תלוי את 
מי שואלים. 

יש מי שיגידו שגיל העץ הוא מעל 1000 
שנים ויהיו מי שיגידו בואו לא נגזים! 300 

שנים לא יותר! 

כך או כך הויכוח נמשך והעץ במקומו 
עומד.

שמו הבוטני של העץ – שיזף מצוי. בלטינית 
הוא נקרא Ziziphus spina-christi והיו מי 
שפשוט קראו לו "העץ" בימים בהם הוא 
היה פחות או יותר העץ היחיד בסביבה.

ישנן תמונות של העץ משנות השלושים 
של המאה העשרים וניתן לראות בהן את 

גודלו המרשים. 

עברו ימים רבים מאז.

נופו  עגום.  במצב  נמצא  העץ  היום 
גזעו  רבים,  בחלקים  יבש  המרשים 
נבקע והוא שרוע בחלקו על הקרקע 
נאחז בשארית רקמות החיים שלו בחציו 

השני. 

הוא עדיין מרשים מאוד אך כפוף. 

יש מי שטוענים שלמצבו זה הגיע העץ 
כיוון שמקורות המים, שמהם ינקו שורשיו 
את מזונם, יבשו בשל פעולות השאיבה 
של מי התהום לחקלאות באזור. ויש מי 
שטוענים שייתכן שזהו מהלך בלתי נמנע 
- לכל מערכת חיים יש סוף. כמונו, כך 
גם העצים, הם אינם חיים לנצח. יחד עם 
זאת בכל מקרה יש לתת לעץ )ולבני 
האדם( את התנאים הטובים ביותר לחיים 

טובים ולשגשוג.

נועה  של  ביוזמתה  האחרונה  בשנה 
אזולאי, שעבדה במרכז המידע של 
מחלקת התיירות ונמצאת בימים אלה 
בחופשת לידה – )מזל טוב!(, קודם מהלך 

של שיקום העץ הישיש.

נוצר קשר עם האגרונום יצחק הלאור 
המתמחה בטיפול בעצים עתיקים והוכנה 

בהנחייתו תוכנית שיקום לעץ.

במסגרת התוכנית נעשו כבר מספר 
יביאו להצלתו  פעולות שאנו מקווים 

ושיקומו של העץ.

הוסדרה מערכת טיפטוף. הוצבו חבלים 
אשר ימנעו גישה קרובה אל גזע העץ 
וכך מניעה של דריכה והפעלת לחץ 
על שורשיו העייפים. בהמשך מתוכננת 

הסדרת מסלול גישה אל העץ.

אחת הפעולות החשובות לשיקומו של 
העץ הייתה גיזום של ענפים שיבשו.

מדובר בפעולה חיונית שתאפשר לעץ 
להשתקם ולהתעורר. זוהי גם פעולה 
שיש לעשותה במקצועיות ובעדינות רבה 
ויש מי שזה תחום התמחותו. לעץ שלנו 
נמצא הגוזם, איש יקר בשם ג'ק מעוז, 
אשר טיפס. טיפל, גזם ואוורר את נופו 

של העץ.

כל הפעולות האלו, אנו מקווים שיביאו 
להתאוששותו של העץ והשבת רוחו וכוחו 

לעוד 1000 שנים!

ומי יודע אולי עוד ישוב השיזף העתיק 
השיר  ,כמילות  ויהיה  תפארתו  לימי 
ממקום אחר לגמרי, "סתור שיער כתינוק 

שובב".

תודה לפקיד היערות במשרד החקלאות 
אשר סייע בתקציב לשיקום העץ ולחברה 
לפיתוח הערבה שהעמידה לפרוייקט 

השלמת תקציב.

תודה לאורן קורין שהמשיך את הטיפול 
של נועה אזולאי בפרוייקט.

תודה לדרק וקייט המטפלים באתר תמר 
המקראית.

אתם מוזמנים לבקרו, להתפלל לשלומו 
ולבקר גם באתר תמר המקראית מקום 

מושבו.

רינת רוזנברג • רכזת תיירות

 rinat@arava.co.il • 1-800-225-007

www.arava.co.il/tourism

צילום: דני הדס

תיירות
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מחנות הקיץ המדעיים של בית ספר 
שדה חצבה הם כבר עניין של מסורת 
של כ-15 שנה, ותיקי בית ספר שדה 
שבו  צפרות  מחנה  על  מספרים  עוד 
זנבנים  חוקר  זהבי,  אמוץ  פרופסור 
וממקימי החברה להגנת הטבע, היה 
מעמיס כמה ילדים על הטנדר ויוצא 

לראות זנבנים בשמורה. 

מאז, המחנות התפתחו והשתכללו, והיום, 
בזכות שיתוף הפעולה עם קרן 'מדערום' 
והקרנות הנדיבות לילדי הפריפריה )עד 
גם  רק הדרומית אבל השנה  עכשיו 
הצפונית(, אנחנו מצליחים להגיע לכ-

200 ילדים ובני נוער שבאים, בשיא הקיץ, 
לחוות, להרגיש וללמוד בדרך אחרת 
לגמרי, את מה שיש למדבר להציע לנו. 
לא מדובר בקייטנה רגילה, אלא במחנות 
מדעיים ברמה גבוהה, המנוהלים על ידי 
צפר מקצועי וצוות מדריכים של החברה 

להגנת הטבע.

מחנה צפרות מיועד לחובבי ציפורים, 
ד'-ו'  כיתות  בוגרי  מתחילים,  צפרים 
ויתקיים בין התאריכים 3-7/7/2011. 
המחנה יודרך על ידי מדריכים מנוסים, 
חוקרי ציפורים. נכיר מקרוב את חייהם 
המופלאים של הזנבנים ושל ציפורים 
מורגלות אחרות בשמורת שיזף. נתנסה 
בטיבוע ציפורים, נבקר בחי בר ביטבתה 
ובמרכז הצפרות והמצפה התת- ימי 
ובמעיינות  בקניונים  נטייל  באילת, 

בעקבות ציפורים.

מחנה צפרות מתקדם יתקיים בתאריכים 
17-21/7 ומיועד לחובבי חיות בר, ציפורים 
ומדבר, בוגרי כיתות ה'-ו'. נצפה ביונקים, 
מכרסמים, זוחלים וציפורים. נלמד על 
לתנאי מדבר,  חיים  בעלי  הסתגלות 
על החושים של חיות בר, נעקוב אחר 
עקבות, נטייל בקניונים ובמעיינות באזור 
הערבה, ים המלח והר הנגב ונבקר בחי 
בר ביוטבתה, במצפה התת- ימי ומרכז 

הצפרות באילת.

במעיינות ובגבים לאורך הערבה ועד ים 

המלח. כולל לילה של לינת שטח. 

הפעילות  משולבות  המחנות  בכל 

המדעית עם תוכנית חברתית מגוונת- 

רחצה בבריכה, צפייה בסרטים וקומזיצים 

תחת כיפת השמים. התוכנית מותאמת 

למזג האוויר המדברי הקיצי, היציאה 

לטיולים היא בשעות הבוקר המוקדמות 

והלילה.  הצהריים  אחר  בשעות  או 

כשהלינה- בחדרים הממוזגים באכסניית 

להגנת הטבע בחצבה. 

עלות  הדרום  מיישובי  לתלמידים 

ההשתתפות היא 600 ₪ בלבד )במימון 

מלגה של 'מדערום' וקרן רש"י(.  מחיר 

רגיל: 1650 ₪.

חושים  טירוף  איתנו  לחוות  בואו  אז 
במדבר!

מחנה אתגר יתקיים בין התאריכים: -10
14/7 ומיועד לחובבי אתגר ומדבר, בוגרי 
כיתות ז-ט'. נלמד הישרדות במדבר- 
בעלי חיים, צמחים ואדם. נחצה קניונים 
עמוקים בעזרת סולמות, חבלים וסנפלינג, 
נצפה בכוכבים באמצעות טלסקופים, 
נלמד גששות וניווט, בישולי שדה, נרחץ 

טירוף חושים במדבר

דורית אביהר • רכזת הדרכה

בית ספר שדה • 08-6581576
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מוזיקה - נגנים צעירים מהערבה התיכונה 
בקונצרט מוזיקה בדימונה

בדימונה  הספורט  באולם  ב-25/5  שהתקיים  מוזיקה  בקונצרט 
השתתפו 20 נגנים צעירים מהערבה התיכונה. 

הקונצרט, פרויקט של  'קרן קרב', התקיים זו השנה השנייה ובו השתתפו 
תשע קבוצות משבעה בתי ספר.

בקונצרט נוגנו, במגוון רחב של כלים- כנורות וצ'לו, כלי מקלדת 
וכלי פריטה - מוזיקה קלאסית מתקופות שונות, נעימות מסרטים 

ויצירות מודרניות.

את הערבה התיכונה ייצגו בכבוד עשרים נגנים צעירים מכיתות ג'-ד' 
של בית הספר שיטים: שמונה תלמידים ממחלקות כלי נשיפה ושניים-
עשר נגני אורגנית, בניצוחו של רומן מורדוכוביץ'. תלמידי הערבה 
נגנו שתי יצירות וזכו לתשבוחות רבות. ברצוני להודות להנהלת בית 

הספר בעזרה הרבה בארגון ובהכנות לקראת הקונצרט. כן יירבו!

רומן מורדוכוביץ רכז מוזיקה

מתנ"ס ערבה - חברה וקהילה

חגיגות יום העצמאות
שנים   63 מציינת  ישראל  מדינת 
מציין  בערבה  ההתיישבות  ומפעל 
התקיים  ב-10/5/11  שנים.   52
האירוע המרכזי שהופק על ידי צוות 
מתנ"ס ערבה והונחה על ידי אורי ניב 
מחצבה. גם השנה נהנו הבאים משלל 
לילדים  הפעלה  וביתני  פעילויות 
ולבסוף מהופעה של שרי ועוזי פוקס 

וכמובן מופע זיקוקי דינור המסורתי.

ראש  העניק  הפעם  גם  שנה,  כמידי 
המועצה שי ל-120 חיילנו המשרתים 
קיבלו  והפעם  המולדת,  את  נאמנה 
ישראל  שביל  הספר  את  החיילים 

בהוצאת 'מפה'. בנאומו באירוע המרכזי 
בערבה ברך ראש המועצה את החיילים 
"אנו גאים בכם מאוד ומאחלים לכם 
חג שמח ומייחלים כי תשובות הביתה 
בשלום. בהזדמנות זו אני מייחל לשובם 

של גלעד שליט והנעדרים הנוספים".

הוקרה  טקס  נערך  המרכזי  באירוע 
למתנדבים והפעילים מהישובים השונים 
שברוח התנדבותם, יוזמתם ורעיונותיהם 
הצעידו אותנו קדימה ומביאים כבוד רב 

לאזור ותושביו. 

בתחום תרומה למושב נבחרה קיקי מורן 
ממושב חצבה.

קיקי מורן מתנדבת במרפאת המושב 

למעלה משלוש שנים ומשקיעה זמן 
רב וכל זאת בחיוך, כנות ואהבה רבה. 
לוקחת על עצמה שלל מטלות ומשימות 
ומבצעת את כולן במסירות, לרווחת 
התושבים ובריאותם, ועל כך היא ראויה 

להערכה.

בתחום תרומה לאזור בחינוך נבחר שגיא 
קליין ממושב עין יהב.

שגיא קליין, בן מושב עין יהב, דור שני. 
יזם ודחף לרעיון של מעורבות חיובית של 
הורים בתחום החינוך. בהתנהגותו זו חיזק 
את המרקם החברתי הקיים ואת השיתוף 
העלה  ההורים.  לבין  הספר  בית  בין 
למודעות הציבור את הנעשה בבית 
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ספר ולימד בדרכו המיוחדת שהתנדבות 
לקהילה, יוזמה, פתיחות יוצרות שותפות 
אמת. בשנים האחרונות היה פעיל בוועד 
ההורים של התיכון ובצוות המוביל בתכנון 
ויישום התוכנית הקהילתית לחינוך, סייע 
ותרם רבות לתחום החינוך ועל כך הוא 

ראוי להערכה.

בתחום סיוע וטיפול באוכלוסיות מיוחדות 
נבחר אמנון גמליאל ממושב צופר. 

שנים  מזה  מסייע  גמליאל  אמנון 
לכך.  הזקוקים  ובהתנדבות לאנשים 
פעילותו המבורכת נעשית ללא לאות, 
בנחישות רבה מתוך תחושת שליחות 
ונתינה אמיתית. ערכים כמו עזרה לזולת, 
נתינה למען הזולת ובעיקר אהבת האדם, 
הם נר לרגליו. אמנון סייע גם בהקמת 
המכינה הקדם צבאית בחצבה ועל כך 

הוא ראוי להערכה. 

בתחום התנדבות ארצית נבחרו חברי 
ועד הפעולה לשחרור גלעד שליט.

בכל מוצאי שבת הם בצמתים, בכל יום 
ראשון הם עולים לירושלים. בנחישות 
רבה, במסירות שאין לה גבול, בהתמדה 
שראויה לציון, פועלים חברי ועד הפעולה 
למען שחרור גלעד שליט. על פעילותם 
הרבה בערבה ומחוצה לה כולל גיוס 
ראויים  הם   , בערבה  נרחב  כספים 
ייתן וגלעד שליט יחזור  להערכה. מי 
לחיקנו ומי ייתן שיזכה להכיר אתכם, 
לאות.  ללא  למענו  שפעלו   האנשים 
! על פעילות ועד הפעולה ניתן  אמן 

לקרוא בעמ' 39.

ברכות לכל המתנדבים וישר כוח על 
פועלכם !

הידעת ?

• במדינת ישראל 7.7 מיליון איש - מתוכם 
3,038 גרים בערבה התיכונה.

• 160,000 תינוקות נולדו בשנה האחרונה 
- מתוכם 65 משלנו.

• 176,000 חיילים משרתים נאמנה את 
המולדת – מתוכם 120 חיילי הערבה.

קיקי מורן

צילום הדס אפל נגני הערבה הצעירים בפעולה 

חגיגות עצמאות

חנהל'ה בלאו וגיא לבשגיא קליין
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המשך

ספורט - הפועל ערבה 
מאומצים על ידי חברת 

SBY
קבוצת הפועל ערבה הנתמכת על ידי 
חברים   11 כיום  מונה  ערבה  מתנ"ס 
רצופים.  ניצחונות  כ-13  ומאחוריה 
את  לאמץ  החליטה   SBY חברת 
הקבוצה, תרמה לקבוצה סכום כסף 
ואף רכשה את מדי הקבוצה. נפגשתי 
עם תמיר קפלינסקי, מנכ"ל החברה 
SBY, ערבה, ספורט ומה  לשיחה על 

שביניהם.

רביעי  דור   ,38 בן  קפלינסקי,  תמיר 
בכפר ויתקין שבעמק חפר, הוא המנכ"ל 
)לשעבר   SBY חברת  של   והבעלים 
Solar By Yourself( שהוקמה בשנת 
2008, אחת החברות העיקריות היום 
בשוק המערכות הסולאריות. רעיון שזרק 
לו אביו, הוביל דבר לדבר, המערכת 
הראשונה הוקמה על גג הרפת בכפר 
ויתקין ומאז החברה צומחת ומגלגלת 
מיליונים בשנה.  מחזורים של מאות 
החברה מספקת פתרונות משולבים 
עבור מגוון רחב של יישומים לגגות, על 

ידי שימוש במודולים סולאריים וממירים 
מהחברות המובילות בשוק. כיום מפעילה 
החברה כ-400 מערכות של KW 50 ועוד 
כ-400 לקוחות בשלבים היתרים והסדרת 

הרישוי.

לדברי תמיר "יש לנו הצלחה פנומנלית 
בתחום בזכות רצינות רבה, אחריות כלפי 
הלקוחות, יכולת ביצוע ברמה גבוהה. 
העובדה שאנחנו מתמחים בנושא הסדרת 
הרישיונות והאישורים, מה שמהווה כאב 
ראש לא קטן עבור הלקוח, מספקת לנו 
יתרון ברור נוסף. נתח השוק העיקרי הוא, 
כמובן, מושבניקים וקיבוצניקים, שם יש 
משטחי ענק להתקנת המערכות ואין 
לי ספק שאני נתפס כאמין בעיניהם גם 
בזכות העובדה שאני מושבניק. אני אחד 
משלהם והם מרגישים נוח איתי. אנחנו 
מגיעים מאותו עולם מושגים. מושבים 
זה הבית שלי, החברה שלנו לא פעילה 
בקיבוצים, שם מנגנון קבלת ההחלטות 
הוא מאוד איטי. כ-70 חברות פועלות 
כיום בארץ בתחום המערכות הסולאריות 

והתחרות היא אדירה".

התקנת מערכת סולארית עולה בסביבות 
700,000 ש"ח. תלוי בהכנות שיש לבצע 

הגג,  שיפוע  שינוי  מבנה,  חיזוק  כמו 
התקנת שעונים ואזעקה. אנו הופכים 
למעשה ליצרן חשמל פרטי למשך 20 
שנה, אז פג החוזה מול חברת החשמל. 
ההחזר השנתי מחברת החשמל עומד 
על כ-130,000 ש"ח בשנה, כך שמי 
שלווה את הסכום, עשוי להחזירו בתוך 
6 שנים ועדיין ליהנות מעוד 14 שנה של 
רווח חודשי. לכן, העניין מאוד אטרקטיבי 
וחברים רבים רוצים להיכנס למכסה. 
המכסה שעליה עובדים כרגע תסתיים 
בסוף יוני ותמיר ממליץ להיכנס לתהליך 
של הסדרת אישורים ולהמתין למכסה 
הבאה. יתרון ברור להתקנת המערכת 
יצור החשמל, אלא  נוגע לתחום  לא 
דווקא להזדמנות להיפרד לשלום מגגות 
האזבסט ולנקות את הערבה מהמפגע 
הזה. בנקודת הזו, ממליץ תמיר, יש לבצע 
את פינוי האזבסט רק עם קבלני פינוי 

מאושרים לכך. 

החברה עוסקת בפרויקטים גדולים בארץ 
ובחו"ל ובאוקטובר 2010 השיקה החברה 
'הזרוע הירוקה' של החברה  יחד עם 
לישראל את הפרויקט הפוטו וולטאי 
הגדול על גגות הלולים במושב צופר. 

לדברי תמיר קפלינסקי "אנחנו היינו יוזמי 
הפרויקט והחברה לישראל נכנסה כגורם 
מממן. נהנינו משיתוף הפעולה בערבה 
ובמיוחד של ששון אליאס בצופר ויפתח 
בן דוד בפארן. כרגע עובדות בין 100-110 
מערכות פעילות וישנן בקשות לעוד כ- 
100 מערכות נוספות בערבה. החברה 
מובילה בערבה וכ-75% מהמערכות 
הסולאריות בערבה נעשות דרך חברת 
SBY. היתרונות בערבה ברורים מאוד. 
מאוד  בתפוקות  מצטיינת  הערבה 
גבוהות, אך מצד שני צריך יותר ניקיונות 
למערכות בשל סופות חול ואבק. אנחנו 
עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הועדה 
המקומית ונהנים מתמיכה וסיוע של 
המהנדסת אילנה בהגן וצוותה. המאמץ 
שנעשה בועדה הוא לא מובן מאליו 
ואני מעריך זאת מאוד. חשוב לי לציין 
גם את ההירתמות של ראש המועצה, 
עזרא רבינס, להאצת קצב ההיתרים 
כדי לאפשר למקסימום חברים בערבה 
להיכנס למכסה. אחד הערכים שלנו נוגע 
לחיזוק הכלכלה המקומית באזור בו אנו 
עובדים. אנחנו משתדלים להיעזר ולקבל 
שירות מאנשי הערבה. קבלני החשמל 
שלנו הם רמי אבוחצירא ומיקי שפר, 
אנחנו עובדים עם מתכננים מהערבה 
כדוגמת עומרי גוטפלד, מוריאל לבנת 
ויעל פטריק. רועי ברטוב מתחזק את רב 
המערכות באזור כולל שטיפת המערכות. 
מעבר לכך, אני מעסיק אצלי בחברה בני 
מושבים, מחד אני מספק להם עבודה 
יציבה ובטוחה ומאידך, אני יודע שזה 
תורם לחיזוק הקשרים עם המושבים. 
נכון להיום עובדים אצלי בחברה בני 

הערבה". 

עובדים,  כיום כ-120  SBY מעסיקה 
המשרדים הראשיים בניצני עוז, שם 
יושבים כר-30 אדריכלים ומהנדסים. 
זרועותיה גם מעבר  החברה שולחת 
והשלימה את הקמתו של שדה  לים 
סולארי  גדול באיטליה בהיקף של 1.24 
מגה וואט במחוז לאציו דרומית לרומא. 

זהו השדה הסולארי השני השהקימה 
החברה באיטליה. השדה הראשון שבנתה 
החברה הוא שדה שהוקם עבור חברה 
ציבורית ישראלית בהיקף של 2 מגה 
וואט באיזור מונפלו, במחוז לאציו. שיפור 
משמעותי בשלבי התכנון והביצוע של 
הפרויקט הביא להצלחה גדולה יותר 
שלו מאשר של הקמת השדה הראשון. 
החברה למדה כי בחירת בעלי מקצוע 
בתחומים  גם  מקצועיים  מקומיים 
להסרת  תורמת  האדמינסטרטיבים, 
החסמים הבירוקרטים הרבים הקיימים 
באיטליה וקידמה את תהליך הקמת 
השדה. דווקא עם גרמניה, שנחשבת 
למובילה באירופה בפרויקטים סולארים, 

אין עדיין קשרים עיסקיים.

לאחרונה, הובילה החברה מהלך הקשור 
בתמ"א שיאפשר התקנת המערכות 
הפוטו-וולטאיות גם בחלקות א'. הנושא 
נמצא כרגע בדיונים במינהל מקרקעי 
ישראל ובקרוב מאוד תתקבל החלטה 
בנושא ההיוון. התעריפים שקובע המינהל 
למטרה  המינהל  בקרקע  לשימוש 
סולארית הם בגובה 60,000 ש"ח וב-

SBY מבקשים שדמי ההיוון לכל היותר 
יהיו 20,000 ש"ח. קשר נוסף נוצר גם 
עם תנועת המושבים ואחד הפרויקטים 
סולארית  חנייה  הוא  המתוכננים 

קרקעית.

מעבר לפעילות עיסקית, חשוב להם 
להיות מעורבים ולתמוך גם בפעילות 
קהילתית. לתמיר, שחקן כדורסל בעברו, 
חיבה מיוחדת לתחום הספורט בכלל 
וכדורסל בפרט. אחיו הוא מנהל בית 
הספר לכדורסל בעמק חפר ואכן עד 
לא מזמן תמכה חברת SBY בקבוצת 
עמק חפר. השנה החליטו בחברה לאמץ 
את קבוצת הפועל ערבה והם רואים 
בכך כחלק מחיזוק קשרי קהילה. מיד 
הוסב התקציב לקבוצה ובשלב זה גם 
שונה שמה ל'הפועל SBY ערבה'. חברי 
הקבוצה קיבלו תקציב להוצאות עבור 

עונה שלמה.

הידעת ?

פועלת  ערבה,   SBY הפועל  קבוצת 
בחסות מתנ"ס ערבה, מונה כיום 11 
9 בני הערבה  חברים כאשר מתוכם 
2 שהם חברים.  ועוד  שגרים במרכז 
מהערבה משחקים אורי לויטה )חצבה(, 
יובל יונש )פארן(, יואב ברנס )חצבה(, 
תומר רוקח )חצבה(, עומר מורגן )פארן(, 
יוחאי נבו )חצבה(, טל מצפון )עין יהב(, גל 

מורן )חצבה(, דין גולדשטיין )עין יהב(.

אוסי ניר

תמיר קפלינסקי עם ראש המועצה וחברי החברה לישראל                         תמיר קפלינסקי

הפרוייקט הסולארי בצופר



עיתון ערבות | יוני 302011

 אומנות - 
תערוכת מעברים

תערוכת "מעברים" במתנ"ס נפתחה 
באופן חגיגי ב-4/5/11 במבואת אולם 
רוזנטל, נוטלים בה חלק כ-35 אומנים. 

התערוכה פתוחה לקהל עד סוף יוני.

תערוכה זו הינה חלק מפרויקט "אומנות 
בקהילה" בניהולה של סיליה יצחק, רכזת 
אומנות במתנ"ס. אומני הערבה פועלים 
בפורום לקידום האומנות בערבה וזוהי 
להם התערוכה הרביעית. הפרויקט נתמך 

על ידי שותפות 2000.

התערוכה הקודמת, תערוכת "סופה" 
נשלחה לאוסטרליה כחלק משיתוף 
הפעולה עם שותפינו האוסטרלים, והיא 
תוצג ביום העצמאות בסידני במועצה 
הציונית. בתום התערוכה, יתרמו פריטי 
התערוכה לאחד מהמוסדות היהודיים. 

בסידני.

אומנות בת קיימא
השבועות.   חג  אירועי  במסגרת  שהתקיימה  וקיימא  חקלאות  בנושא  אומנות  בתערוכת  והציגו  השתתפו  הערבה  אומני 
התערוכה, ביוזמת שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, התקיימה ב-6/6/11 במצפה גבולות. מקום האירוע נבחר 
כאות הצדעה לחקלאי עוטף עזה והתושבים. מצפה גבולות הוקם בשנת 1943 כנקודה ראשונה בנגב שאובחנה לצורך 
היתכנותה של ההתיישבות החקלאית בנגב. בין המציגים: בתחום הצילום - גלעד לבני, דני הדס, מטולה עובדיה ופרדי 

נפתלי. בתחום הפיסול - סמדר סיגלר, נעמי רותם, איריס סלוין וצ'צ'ה פורת.
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              מבקרים בתערוכה

רפי צורף

משמאל: עופר מולכו
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ארוחות בוקר מפנקות. האירוע נרשם 
כהצלחה גדולה גם לבאי היריד וגם 
לסוחרות ואין ספק כי יהפוך למסורת. 
דפנה ברנע, המרכזת את הפורום מוסיפה 
כי הצלחת היריד בונה את פורום הנשים 
בערבה ומחזקת אותו כגוף היוזם ומעמיד 
לעצמו את ההזדמנויות. בתקווה שזו רק 
ההתחלה של יוזמות ברוכות התורמות 

לעסקים ולתושבי האזור.

פעילות קבוצת עסקים קטנים בערבה, 

חפשו אותנו בפייסבוק- קבוצת עסקים 

בערבה – פועלת!! הצטרפו!!! וקבלו 

http://www. .עידכונים לגבי פעילויות

.facebook.com/group

וסדנת הכנת שלטים מבדים.

בתום הסדנאות הוזמנו הנשים להרצאה 
מעוררת השראה ומרתקת מאת מרים 
בת מדבר. מרים, בת ה-41 מתל שבע, 
אישה בדואית פורצת דרך, מרשימה 
וחדורת מוטיבציה, שהלכה בעקבות 
הקול הפנימי והפכה ליזמית בתרבות 
שאינה מעודדת לכך. היא הקימה מפעל 
קוסמטיקה ובו היא משתמשת בידע 
נרחב על צמחי מרפא ותבלין במורשת 
ליצירת תכשירי קוסמטיקה  בדואית 
וסבונים. סיפורה המרתק ויוצא הדופן 
של מרים מוכיח שוב כי אין דבר העומד 

מעל הרצון. 

יריד מכירות לפסח
ביום שבת, 8/4/11, התקיים יריד קניות 
לפסח, בו הוצגו כ-30 עסקי נשים, רובם 
מן האזור, לצד דוכנים "אורחים" מהערבה 

הדרומית ומפורום נשים ברמת נגב.

כמות המבקרים היתה משביעת רצון וגם 
היקף המכירות היה מכובד מאוד. הקהל 
שהגיע נהנה משפע צבעוני ומיוחד של 
סחורות ובהם צעצועים, תכשיטים, כלי 
בית, עבודות יד, קרמיקה, בגדים וגם 

מעצימה ומחזקת עבור נשות הערבה, 

מרחיב  וכמובן  וליווי  הדדית  תמיכה 

את החשיפה שלהן לעסקים דומים. 

הפורום,  את 

שהוקם בחסות 

מתנ"ס ערבה, 

עינת  ריכזה 

דורון ממדרשת 

בן גוריון וכעת, 

יציאתה  עם 

לחופשת לידה, 

את  ממלאה 

מקומה דפנה ברנע מפארן.

יום האישה  חברות הפורום ציינו את 

הבינ"ל ואף הפיקו במשותף, יריד קניות 
לקראת חג הפסח.

בערבה ציינו את יום 
האישה הבין לאומי

עשרות נשים בערבה הגיעו בסוף חודש 
מרץ לערב חגיגי לציון יום האישה בו 
נחשפו לסיפורה יוצא הדופן של מרים 
בת-מדבר, אישה בדואית מתל שבע. 
יצאנו מחוזקות ונוכחנו לדעת שאין דבר 

העומד בפני אמונה, רצון וחזון.

בתחילת הערב התקיימו שלוש "סדנאות 
טעימה" אותן הפעילו נשים יוצרות. סדנת 
חריזה ותכשיטנות בהדרכת לולה קדם, 
אומנית מצוקים. סדנת הכנת סבונים 

נשים - פורום נשים 
לעסקים

מספר  י  לפנ

הוקם  חודשים 

בחסות מתנ"ס 

פורום  ערבה 

לעסקים  נשים 

ן  ק ש  מ ש מ ה

ה  ר ו פ ו ם  ח

ליזמיות ובעלות 

קטנים  עסקים 

ליצירת קשרים 

עסקיים, חיזוק קשרי לקוחות, נטוורקינג 

מסגרת  והמהווה  דלתות  ופתיחת 

בחופשת  נמצאת  דורון  עינת 
לידה ואנו מאחלים לה מזל טוב. 
 • ברנע  דפנה  אותה  מחליפה 

 daphnabarnea@hatmail.com

המשך

נשים עושות עסקים
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קונים ונהנים ביריד מכירות

רוקחות סבונים                   מרים בת מדבר. מעוררת השראה



לולה קדם – מי מכיר ?
להגשים  ניתן  זמן  ובכל  מקום  מכול 

את החלום 

בעולם  מסתובבת  היא  שנים   20
ויוצרת תכשיטים מקוריים. לפני שבע שנים הקימה את העסק 
ו...הבעל  הבעל  בעזרת  והתפתח  שגדל  בספרד  באיביזה 
לשעבר. ניתוח של בנה אילץ אותה להפסיק לנדוד ומאז היא 
שבערבה  מצוקים  שלה  התכשיטים  אימפריית  את  מנהלת 
בדימונה.  העיבריים  הכושים  מקהילת  חורזות  לה  ומסייעות 
ומפעל  גלריה  קפה  בית  לפתוח  הוא  שלה  הבא  החלום 

תכשיטים בערבה. 

ילדים,  לשלושה  ואמא  לארקדי  נשואה   ,  43 בת  קדם,  לולה 
בישוב  כשנתיים  חיה 
י  ת ע ג ה "  . ם י ק ו צ
שבספרד  זה  בי מאי
שנים  שבע  לאחר 
והתחלנו  חיינו  שבהם 
מכירת  של  העסק  את 
בעיצובי.  תכשיטים 
בקרוון  שהייה  לאחר 
קיבלנו  כשנה,  נוסע 
דוכן  להציב  מקום 
מכירה לשלושת חודשי 
הקיץ, בבר מסעדה על 
היו  שלא  מכיוון  הים. 
למכירה,  פריטים  לנו 
של  למוביילים  פרט 
התחלתי  ספירלות, 
שרשראות  ן   להכי
ה  ל א מ ' ה ן  ו נ ג ס ב
נגיעה  עם  הטיבטית' 
עיצובית שלי. מכרנו כל 
יום את מה שהספקתי 

להכין ערב קודם". 

עשויים  היו  התכשיטים 
כמו  זולים  מחומרים 
קוקוס  חרוזי  עץ,  חרוזי 
היה  והמחיר  ועצם 
בהתאם. קהל הלקוחות 
אהב  במקום,  שהיה 

מאוד את הסגנון, הביקוש היה גדול והסחורה נחטפה. כשהבינה 
המוני  בייצור  הכמות  את  להגדיל  החליטה  היא  לולה,  זאת 
בנות  למצוא  וגם  מעניינים  חרוזים  לבחור  לתאילנד,  ונסעה 
שיחרזו עבורה ויעתיקו דגמים שהיא מכינה. בפעם הראשונה 
אותם  ושלחנו  פריטים   1,500 "יצרנו  מספרת  היא  שנסעו, 
לאיביזה. התחלנו להפיץ את השרשראות לחנויות. בהתחלה 
המשכתי  כמובן  לנוספות.  התרחב  לאט  ולאט  חנויות   10 היו 
גם במכירה ישירה על הדוכן. המוצרים נתפסו חזק ברחובות 
האי. זהו מקום של ים, חופש ובילויים. כולם מתקשטים, שזופים 
זה  הנכון,  המחיר  עם  ובשילוב  שאפשר  כמה  עד  גוף  וחשופי 

נמכר והכפיל את עצמו משנה לשנה". 

כך נשאבה לולה כל כולה במשך 6 שנים לעשיית התכשיטים, 
רצתה   ,12 בת  אז  שהייתה  הגדולה  הילדה  השינוי.  הגיע  ואז 
בן ארבע עבר  רגיל, כמו כולם. הבן, שהיה  ללכת לבית ספר 
ניתוח אפנדיציט בעת שהיו בביקור בארץ. "שמנו לב שנשאבנו 
ואין  90 אחוז מזמננו  ושזה לוקח מאיתנו  לתוך עשיית הכסף 
איזון. הבנתי כי לא אוכל להמשיך בצורת חיי ואהיה חייבת שינוי 
ואיזון אך בשום אופן לא רציתי לוותר על חלומי". היה ברור להם 
משם  לחצבה,  תחילה  הגיעו  וכך  במדבר  לחיות  רוצים  שהם 
לספיר ולבסוף קבעו מקומם בצוקים. "בינתיים, עשינו הפסקה 
העסק  את  המשיכו  השותפים  הנסיעות,  כל  עם  שנה  של 
העניין  את  לפצל  החלטנו  מכן  ולאחר  שנה,  באותה  בלעדינו 
סחורה  מייצרת  אני  היום  בשיווק.  והם  הסחורה  ביצור  אנחנו 
עושה  אני  היצור  את  באיביזה.  הקיץ  לעונת  החורף  בחודשי 
מדהימות  נשים  עם 
מהקהילה של העבריים 
נשים,   27 מדימונה, 
ויחד עם נשות הערבה 
שרוצות הכנסה נוספת, 
כ-12,000  מייצרת  אני 
ועוד  לאיביזה  פריטים 
כמות לשיווק פה בארץ. 
הקהילה  עם  העבודה 
מזינה את כל הצדדים 
ערך  רואה  אני  ובזה 
העבודה  לצד  עליון 
האנוש,  ביחסי  נטו, 
ת  ר כ ה ב ו ף  ו ת י ש ב
על  מקסימים  אנשים 
נמצאים  בביתי  הדרך. 
המדהימים  החרוזים 
מהודו,  מביאה  שאני 
 , ד נ ל י א ת ו ל  א פ נ
להשיג  שאין  דברים 
ובחדר  בארץ  כאן 
למכירת  הגלריה  נוסף 
ומוצרים  התכשיטים 
כמו  למכירה  נוספים 
מיטה  כיסויי  פופים 
ועוד. בינתיים, התחלתי 
לשווק את השרשראות 
בחניות  בישראל,  כאן 
בגדים של רשת ריינבו גיפסי. אנשים מאד אוהבים את תחום 
יצירת  סדנאות  לערוך  והתחלתי  יחד  ליצור  ואוהבים  היצירה 
עם  יחד  'סורוקה'  חולים  בבית  וגם  בביתי  במתנ"ס,  תכשיטים 

ילדים חולי סרטן".

מפעל  או  ייצור  בית  בצוקים  להקים  הוא  שלה  הבא  הרעיון 
וכן בית קפה משולב עם גלריה לדברים  לעשיית התכשיטים 
זולה  עם  וילדים,  להורים  מפגש  מקום  ומהעולם.  מקומיים 
לילדים ופינות יצירה. זמן איכות לאימהות, לצד קפה משובח. 
בשלב מאוחר יותר, מקום להעשרת הנפש בו יתקיימו הרצאות 

וסדנאות בנות יום.  

 lolakedem@gmail.com • 052-5515260 • לולה קדם
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כל תינוק בוכה
בוכים  תינוקות  בוכה.  תינוק  כל 
לאוויר  יוצאים  שהם  הראשון  מהרגע 
זוהי  הטבע,  של  דרכו  זוהי  העולם, 
סיבות  לבכי  איתנו.  לתקשר  דרכם 
חיתול  צמא,  רעב,  ומגוונות:  רבות 
רצון, כמו  רטוב, כאב, חוסר שביעות 

גם רצון ליצור קשר / תקשורת.

כל הורה מכיר את תינוקו ובדרך כלל 
מזהה את סוגי הבכי. יש בכי של כאב 
שהוא חד וחזק, בכי חלש וחרישי של 
רעב. לפעמים הבכי לא מוסבר ואז מה 

עושים ?

מנסים הכל כדי להרגיע – אוכל , נדנוד, 
מוצץ, הסחת דעת, נסיעה באוטו. העיקר 

לא להפריע לשכנים...

ולמה אנחנו מגיבים ככה לבכי ? למה כל 
כך קשה לשמוע בכי של תינוק ?

כן, גם מה יגידו השכנים, או איזה מן הורה 
אני אם התינוק שלי בוכה, אך בעיקר יש 
קושי אמיתי ורגשי כאשר הורה שומע 
את הבכי של ילדו ולא תמיד יודע מה 
כדאי ונכון לעשות. מעבר לכך, בכי של 
תינוק מכניס אי שקט לבית, יוצר מתחים 
ולעיתים גם כעס, לפעמים יש תחושה 
של דאגה לשלומו או תחושת הזדהות 

עם כאבו.

איך כדאי להגיב ? 

פעם, הדעה הרווחת הייתה לתת לתינוק 
לבכות עד שיירגע לבד, לא לגשת אליו, 
לא לייחס תשומת לב לבכיו במטרה 

שילמד להירגע לבד.

היום אנו יודעים שיש גם אפשרות אחרת, 
חשוב שהתינוק או הפעוט יקבל מענה 
אמיתי ונכון לבכיו, ידע שיש לו מקום 
לפרוק את כאבו הרגשי תוך הכלה, מגע 
חם ואוהב והקשבה שקטה ואמפאטית. 
אין זה אומר שבכל בכי עליכם לקפוץ 
ולהתפקד למשימה וישנה גם אפשרות 
נוספת. היו שם בשביל תינוקכם, שימו לב 
שאתם מאפשרים לו לפרוק את הבכי 

תוך תמיכה והמצאות בסביבתו, מתן 
תנועה מגע ותמיכה "מוראלית", אפשר 
לדבר אליו או להשתמש בקול מונוטוני 

אשר חוזר על עצמו.

חשוב לדעת לקבל את הבכי כתקשורת 
ופורקן ,להכיל אותו, לא להילחץ ממנו 
ולדעת שזוהי צורת ההתבטאות של 

תינוקכם.

דרכי הרגעה נוספות

ערסול: מאפשר לתינוק להתכנס להירגע 

להרפות את גופו ולהיות קרוב למטפל 
שלו, בתנוחת הערסול, התינוק חווה מגע 
ותחושות דומות למה שחווה ברחם שהיה 

מקום מרגיע ובטוח. 

נדנוד: הנדנוד מרפה את השרירים וכך 
הפיזי  להירגע מהלחץ  לתינוק  עוזר 

שהצטבר בשרירי הגוף בזמן הבכי.

שקט, חושך: יחד עם הערסול, תנאים 
של שקט, אור רגוע ולא חזק, מאפשרים 
לתינוק שחווה גירויים רבים ומגוונים 

במהלך היום להתכנס, לנוח ולהירגע.

תינוקות מדור מאת נגה ליבני - גיבורי

קול, דיבור, שירה מונוטונית: מושך את 

תשומת הלב של התינוק מהבכי שלו, הוא 

מקשיב לקול וכך נרגע מהבכי. עוצמת 

הקול צריכה להיות ברמה אחת מעל 

לעוצמת הבכי של התינוק על מנת להסב 

את תשומת ליבו ולאחר מכן בהדרגה 

יש להוריד את העוצמה עד לרגיעה 

מוחלטת.

תינוק רגוע הוא תינוק שמתפתח בצורה 

בוכה  לחוץ,  מיטבית. כאשר התינוק 

ולא שקט, עלולים להתעורר קשיים או 

עיכובים בהתפתחות. תינוק רגוע יוכל 

לממש את שלבי ההתפתחות בצורה 

מיטבית.

נגה לבני-גבורי • תושבת מושב צופר, 
מדריכה להתפתחות תינוקות ויועצת 

 nogalit@gmail.com • שינה
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נגה לבני - יזמית בתחילת דרכה
נגה בת 26, דור שני במושב צופר בערבה התיכונה, הוריה חקלאים 
המגדלים פלפל. נגה גדלה בערבה, למדה בבית הספר האזורי ורקדה 
במשך שנים במסגרת חוגי המחול באזור. כיום היא יזמית צעירה 
בתחילת דרכה העוסקת בליווי התפתחותי ויעוץ שינה לתינוקות. היא 

שאפתנית, מתקדמת בבטחה צעד, צעד ומצליחה מאוד.

כיוון שעבדה גם עם תינוקות, היא חיפשה תחום שישלב את אהבתה 
למחול ואהבתה לתינוקות ומצאה את דרכה בתחום ליווי התפתחותי 
לתינוקות והיא עוסקת בתחום למעלה משנתיים. לדברי נגה "התחלתי 
בלימודים במכללת 'צעד ראשון' בתל אביב, סיימתי את הכשרתי 
שם לאחר שנתיים, המשכתי להתמחות בנושא השינה ולמדתי 
בחברת 'בייבי לינק' קורס ליועצות שינה. כיום אני לומדת ייעוץ 

הנקה במכללת 'קשת בענן'".

הסדנה הראשונה שהעבירה נגה הייתה, לדבריה, מאוד מוצלחת 
ומאתגרת בעקבותיה הגיעה לתובנות רבות והחלטות לגבי המשך 
הדרך. נגה, נשואה טרייה, שיתפה בלבטים את בעלה ומספר אמהות 

פוטנציאליות. בנוסף, סייעו לה אנשים קרובים ואמהות שהכירה.

נגה מספרת כי "החלום התגשם בחלקו ואני עדיין מנסה להגיע 
ליעדים יותר גבוהים שהצבתי לעצמי".

קהל הלקוחות, הם הורים לתינוקות מלידה עד גיל שנתיים אשר 
מעוניינים לבוא לסדנאות חווייתיות לאבחון פרטי או להדרכה לאחר 
לידה, וכל אדם המעוניין לתת מתנה ליולדת. ייעוץ השינה מיועד 

להורים לתינוקות מלידה ועד גיל שלוש.

יש לנגה רעיונות להמשיך ולהתקדם- השאיפה היא להקים מקום 
או מרכז שירכז את הפעילויות שלה ועוד פעילויות בתחום ההיריון, 

לידה והורות .

ההמלצה של נגה ליזמיות מתחילות- להתאזר בסבלנות, במקומות 
קטנים הדברים לא תמיד קורים בקצב שהיית רוצה אך עם זאת לא 
להתייאש להמשיך לפתח לקדם לפרסם ולראות באילו דרכים אפשר 

להגיע לקהל היעד, לשמור על ראש פתוח ויצירתי בכל תחום!
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מהאורווה באהבה מאת עידו כהן

קשב, ריכוז, רכיבה 
טיפולית ומה שביניהם

הגננת מספרת שבשעת הריכוז הוא 
חוזרות  המורות  עבר?  לכל  מסתכל 
להתרכז  מצליח  לא  שהוא  ואומרות 
בשיעורים? אתם מרגישים שלפעמים 
אפילו  להגיד  מספיקים  לא  אתם 
וכבר לא הקשיבו למה  משפט אחד, 

שאמרתם? מתסכל אתכם?
בצד  להיות  מתסכל  כמה  תחשבו 
היכולת  חוסר  את  יום  יום  שחווה 
אחד,  למשהו  ולהקשיב  להתרכז 
והסחות  רבים  בגירויים  מוצף  ולהיות 

דעת.

בכתבה זו אכתוב רק על הדרך שרכיבה 
טיפולית תורמת להתמודדות של בעיות 
קשב וריכוז. אין זה אומר שאני ממעיט 
חושב  או  דרכים אחרות,  בערכן של 
שטיפול זה צריך לבוא על חשבונו של 
טיפול אחר. במקרים רבים השילוב של 

מספר דרכי טיפול הוא סוד ההצלחה.

אחת הטכניקות ברכיבה טיפולית היא 
לאיבוד  המודעות  יכולת  את  לשפר 
הקשב והריכוז. בשונה מטיפולים אחרים, 
ברכיבה טיפולית אנו נעזרים ביכולתו של 
הסוס "לקרוא" את מצב הרוכב שעליו. 

כדי להבין את היכולת של הסוס לקחת 
חלק פעיל בטיפול, יש להבין את בסיס 
חשיבתו של הסוס כחיה עם אינסטינקטים 
שמשפיעים על התנהלותה. סוס בטבע 
לעד יחיה בעדר. חשיבות העדר לתחושת 
הביטחון שלו היא קיומית )אינסטינקט 
העדר(. בתוך העדר קיימת הררכייה 
חברתית )מעמדות(. לכל סוס מיקום 
ברוגע  מציית  העדר  בהיררכיה. 
למנהיג/ה, שמרגיש בטוח ומקפיד לבסס 
את מעמדו החברתי. אך ברגע שהמנהיג 
מפגין חולשה או פחד, הוא עלול למצוא 

עצמו מוחלף במנהיג אחר.

בזמן אילוף הסוסים )מאז שהם סייחים( 

מלמדים אותם המאלפים, שבני האדם 
הם המנהיגים ובראש סדר ההררכייה. 
כך, הסוסים מרגישים בטוחים, רגועים 
וסומכים על הרוכבים שיובילו אותם 

למקומות בטוחים. 

מה לכל זה ולבעיות הקשב והריכוז?

כשאנחנו מעלים מטופל על הסוס, אנחנו 
מסבירים לו בשפה פשוטה וברורה מה 
עליו לעשות כדי שהסוס ירגיש שיושב 

עליו מנהיג צעיר. 

אנו מבקשים מן הרוכב לבצע משימה 
מסוימת ולהתקדם עם סוסו מנקודת 
ההתחלה לנקודת הסיום, ונותנים לו את 
כל הכלים להצלחת המשימה )להישיר 
מבט לנקודה הרצויה, לכוון עם המושכות 
ועוד(. ברגע שהסוס מרגיש שהרוכב 
שיושב עליו איבד את הריכוז ואינו מתרכז 
בביצוע המשימה )להגיע לנקודת הסיום( 
הוא ינסה לבדוק אם אפשר לשנות את 
המסלול שהתבקש לבצע. הסוס יכול 
לנסות לרכב בדיוק לכיוון ההפוך מזה 
שהתבקש, במטרה לבדוק האם ניתן 
לערער את מנהיגותו של הרוכב, והאם 
הרוכב שעל גבו ישים לב לשינוי שחל 
ויבקש ממנו לחזור למסלול המתוכנן 

מבלי לוותר.

המטפלים,  אנו,  המקרים,  מן  בחלק 
נאפשר לסוס ללכת אל המקום שהוא 
בוחר, במטרה לגרום לרוכב לשים לב 
לשינוי. בהרבה מאוד מן המקרים כאשר 
הרוכב חוזר לריכוז ומגלה שהוא באזור 
אחר של המגרש, הוא  מסובב ראש לכל 
כיווני המגרש בפליאה ומנסה להבין 
מה הוא עושה שם. כאן המקום שלנו, 
בתור מטפלים, לעזור לו להבין איך קרה 
שהוא הגיע לשם. ננתח יחד מה קרה, 
מה צריך לעשות בפעמים הבאות על 
מנת להצליח במשימה ומה הוא צריך 
לעשות כדי שבפעמים הבאות הסוס 

שלו יגיע לנקודה הרצוייה. 

הסוס יכול לבחור דרכים מקוריות כדי 

לבחון את יכולת הריכוז וההתמדה של 

הרוכב, לדוגמא: לעצור במקום, להאט 

את הקצב רכיבה, ללכת לאזור במגרש 

רכיבה שבו מצא שארית של אוכל, לנסות 

להיצמד לפינת המגרש הצמודה לשאר 

הסוסים )חבריו לעדר( ועוד... 

כך למעשה נדרש הרוכב להקפיד על 

תשומת לב וריכוז מקסימאלי לאורך 

כל הרכיבה.

רכיבה טיפולית מתקיימת בחווה הנמצאת 

בשטח פתוח שחשוף לגירויים רבים. היא 

מחייבת את הרוכבים להתמודד איתם, 

כדי להצליח במשימות עם הסוסים. 

בדיוק כמו שישנם גירויים רבים בכיתה 

שאיתם נדרש התלמיד להתמודד.

אין משמח מלראות את האושר ולשמוע 

את קריאות השמחה של רוכב, שפתאום 

מצליח לכוון ולהוביל את הסוס הענק 

יושב למקום חפצו... הפידבק  שעליו 

שקיבל הרוכב, מעודד אותו להתאמץ 

ולהתרכז והוא מגייס את מירב כוחותיו 

ומאמציו, כדי לשמור על ריכוז ולהתמיד 

במשימה.

ומרגע זה, נשאר לנו להשליך זאת גם 

יום של  היום  בחיי  נוספות  לסביבות 

הרוכב. 

• הכתבה נכתבה על סוסים בהכללה. 

טיפולית  ברכיבה  כי  להבהיר  חשוב 

נעזרים בסוסים המתאימים באופיים 

לעבודה מסוג זה ולא מדובר על כל 

סוס רכיבה.

• הכתבה נרשמה במין זכר אך מתייחסת 

לשני המינים.

עידו כהן • חוות "סוסים במדבר" 
susim@arava.co.il • צופר

בפעילויות  ממשיך  הפעולה  ועד 
אף  שליט.  גלעד  למען  השונות 
את  להחליף  יכול  אינו  מאתנו  אחד 
המשפחה. כל שנותר הוא רק לתמוך, 
מאמינים  אנו  סיוע.  ולהציע  לחבק 
נעודד  שלנו  הפעילות  שבאמצעות 
נאפשר  כך  המשפחה,  את  ונחזק 
לנו  אין  שבהם  במישורים  לפעול  לה 

אפשרות לפעול.

לוועד שתי מטרות חשובות:

1.לסייע לנועם ולאביבה, ליואל ולהדס 
שליט.

2. להשאיר את הנושא על סדר היום 
הציבורי.

אנו מאמינים שלחץ ציבורי יאלץ את 
ולטפל  להמשיך  ההחלטות  מקבלי 

יוצאת  ראשון  יום  בכל  לכן,  בנושא. 
קבוצת חברים מהערבה )בכל שבוע 
וירקות  מישוב אחר( עמוסים בפרות 
ממיטב התוצרת של הערבה, למשמרת 
המחאה מול משרדי ראש הממשלה 
בירושלים. במשמרת המחאה עומדים 
עם משפחת שליט ו"זועקים" לשחרורו 
בדרכם  השרים  כאשר  גלעד  של 
לישיבתם השבועית. בתום המשמרת 
מגיעים החברים לאוהל המחאה מול 
בית ראש הממשלה ושם יושבים עם 

המשפחה. 

בכל שבת אנו מקיימים משמרת מחאה 
בכניסה לכל ישוב. לאחרונה הצטרפו 
אלינו חברים מצוקים ומספיר. חשיבות 
במטה  עצומה.  היא  שלנו  הפעילות 
המאבק למען גלעד מודעים לנעשה 

ומאוד מעריכים את תרומתנו. 

יש לציין את תמיכתו הרבה של ראש 
המועצה,עזרא רבינס, תמיכה שאיננה 
מובנת מאליה. ראש המועצה מצטרף 
לעתים למשמרת המחאה, מגלה אוזן 
קשבת לפניותינו ומסייע ככל האפשר. 
חברי וועד הפעולה מודים לו על כך 
נוספים  לחברים  קוראים  אנו  מאוד. 
להצטרף אלינו. כל אחד על-פי יכולתו, 

כל הושטת יד מסייעת.

אנחנו חגגנו לא מזמן את חג החרות, 
חרותו של גלעד נלקחה ממנו, שׂומה 

עלינו לסייע להשיבו בכל דרך.

לא מוותרים, יוצאים ומפגינים

גלעד שליט בלב הערבה

חנהלה בלאו • מושב עין יהב • חברת 
 hblau@arava.co.il • ועד הפעולה
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לנתח ולחקור את הפרטים הקטנים בין 
אם במולקולות ואטומים של הגוף והחומר 
ובין אם באנליזה פסיכולוגית של נפש 
האדם, חדר באופן כה דרמטי לראייתנו 
האישית את העולם, ובכך השכיח במשהו 
את נקודת המבט ההוליסטית המנסה 
להתבונן על החיים באופן שלם ורחב 

יותר. 

לעומת זאת, בתרבויות שאמניות ברחבי 
העולם, בהם הראיה הרדוקציוניסטית 
אינה כה דומיננטית, תפיסת העולם 
ומשמעות החיים הן של היחיד 
החברה  של  הן  ו
שונה באופן יסודי. 
בתרבויות אלה, 
ת  ו ר ו ז פ ה
י  ב ח ר ב
העולם, 
ם  ו ר ד ב
וצפון אמריקה, ביבשת אפריקה ובשאר 
שבטים אבודים ברחבי העולם, התפיסה 
הבסיסית היא כלפי השלם ולא כלפי 
הבודד. לדוגמה,  כאשר האדם בקהילה 
סובל ממחלה, מיד מתבוננים זקני השבט 
ובפרט השאמן על סבלו כמייצג סבל 
החברתית  ברשת  הקשור  יותר  רחב 
הקהילתית. האדם הסובל מספר בסבלו 
את הסבל של הקהילה. ולפיכך הטיפול 
באדם הסובל נעשה דרך עבודה טיפולית 
שעושים בקהילה ולא ישירות בו עצמו.

מכאן הסיק גרגורי בייסטון, אשר פיתח 
את תיאוריית המערכות בשנות השבעים, 
שכאשר אדם חולה נפשית, הוא מספר 
בכך על מחלתה של משפחתו וכי הטיפול 
בו צריך להיות דרך המשפחה. הנפש, 
אם כן, אינה רק פרטית אלא היא גם 
שייכת לכלל, כל ראייה רדוקציונזיסטית 
עלולה להסתיר את הנפש הרחבה ובכך 
ולהקטין את היעילות הטיפולית באדם 

הסובל. 

הדבר נכון גם בנוגע למחלות גופניות. 
כאשר רואים את הסימפטום הגופני רק 
כבעיה אורגנית הנגרמת ממפגש עם גורם 

זאת  לראות  ניתן  ותינוק  אם  ביחסי 
בצורה הברורה ביותר. משימתה של 
האם היא לאפשר לתינוקה לאט לאט 
להיות נפרד אך  אין היא יכולה לעשות 
זאת מבלי לאפשר לו מרחב בטוח של 
קשר אינטימי וקרוב איתה. אנו כל החיים 
מתכתבים בין העולם הפנימי והחיצוני בין 
הצרכים הפרטיים שלנו ואושרנו האישי 
אותו באמצעות  היכולת למשש  ובין 
קשר בתוך מפגש עם האחר. הדיאלוג 
הבלתי פוסק הזה נועד לאפשר, באופן 
טבעי, את התפתחותנו האישית. מכאן 
כדי  בה  יש  האישית  שהתפתחותינו 
להשפיע על התפתחות הקהילה בה 
אנו חיים. אולי לכך התכוונן המאסטר 
הבודהיסטי הוייטנאמי- טאך נאט חאן- 
שאמר: "הבודהה הבא לא יהיה אדם, 

אלא קהילה".

נקודת מבט מדור מאת רונן לוי

הפרטים על מנת לגלות את האלמנטים 
המשפיעים על התחום הנחקר. לא בכדי 
החופש לחקור הוא כה מרגש. היכולת 
לעשות כן אינה מובנת מאליה. בזיכרון 
האנושי הקולקטיבי צרובים זיכרונות 

אחרים.

עד למאה ה- 17 הייתה התרבות המערבית 
כלואה בתוך משטרי האימה של הדתיות 
הנוצרית המיוצגת על ידי הכנסייה. כל 
ניסיון 'להרים את הראש' לכדי ביטוי עצמי 
ייחודי היווה סכנה ממשית לחיים. בשנת 

1637 כתב הפילוסוף והמדען הנודע 
את  דקארט  רנה 
המאמר החשוב "על 
המתודה". מאמר זה 

פרץ את חומות הכנסייה, 
ה  ל ח ת ה ר  ש פ א ל ו ש

דקארט הציע חירות מחשבית אישית.  
לכנסיה, שהייתה אחוזת פרנויה מכל 
מחשבה של אנשי הרוח, אשר איימו על 
מעמדה בחברה ועל שליטתה הבלעדית, 
מודל חדש בו הוא מפריד בין תחומי המדע 
ורוח. הגוף למדע והרוח או הנפש לאנשי 
הכנסייה. זו הייתה פריצת דרך תרבותית 
ומדעית שהכשירה את הקרקע למה 
שאנו עדים לו היום ברפואה 
 . ת י נ ר ד ו מ ה
פיצול זה של 
הגוף מהנפש, 
שינה צורתו במאות 
שאחריו וקיבל צורה 
מלוכדת יותר עם גילוייו המרעישים של 
פרויד בתחילת המאה ה- 20. פרויד 
את  היוו  תקופתו  של   והפילוסופים 
התחלת השינוי והעלו על נס את השאיפה 
והגשמה עצמית של הפרט.  לחירות 
האדם הינו חופשי, טענו הפילוסופים 
ההומניסטים, והמשיכו בדרכם את ייעודו 
של פרויד, להשתחרר מכבלי הלא מודע 
המודחק ולהביא את האדם למצב של 
חירות נפשית כך שיוכל לשאת בנחת 

יחסית את סבלו האישי.

הרדוקציוניזם המדעי, הנוטה באופן טבעי 

הרשת החברתית
של  מיוחד  זן  קיים  ריקה  בקוסטה 
נמלים שיעודן הוא הזנת הקן ובנייתו, 
גדל  עליהם  עלים  של  חיתוך  ידי  על 
אבולוציה,  חוקרי  אתולוגים,  עובש. 
ניסו להבין מדוע נמלים אלה צריכות 
ובפרט  הקן  בשביל  קשה  כה  לעבוד 

עבור המלכה, שכן הן עקרות.

"להיכנס  אלה  חוקרים  ניסו  כאשר 
לראשה" של כל נמלה לא התגלתה 
להם תשובה ברורה. הבנת האלטרואיזם 
הפרטי של כל נמלה הייתה מוגבלת 
הסתכלות  כי  גילו  החוקרים  ביותר. 
על הנמלה כאורגניזם מסתירה אמת 
רחבה יותר. כאשר שינו החוקרים את 
זווית ראיתם נתגלתה לענייהם תמונה 

מרתקת. 

במקום לראות את הנמלה כאורגניזם 
החלו החוקרים להביט בקן כאורגניזם. 
הפרדת הנמלה מהקן וחקירתה מנתקת 
את הקונטקסט הרחב יותר שהוא הקן. 
לניסיון  מקביל  הנמלה  של  אנליזה 
להבין את האצבע מבלי לשייכה ליד 
אליה היא מחוברת. האתולוגים טוענים 

כל  על  לדבר  נכון  זה  אצבע שאין 
ההסתכלות  בנפרד, 

צריכה להתרחק מעט 
אחורה ולראות את 

כמערכת  היד 
הישות  שלמה. 

החיה בעלת הנשמה היא 
לא כל נמלה בנפרד אלא הקן. כדי להבין 
את הנמלה יש לראותה בקונטקסט של 
המערכת החברתית לה היא שייכת- 

הקן. 

רדוקציוניזם מול הוליזם

רצונם של החוקרים להבין את הנמלה 
הפרטית אינה מפתיע כלל ועיקר, זו 
השיטה והדרך בה המדע עובד- אנליזה 
וחקירת משתנים המשפיעים על עולם 
התופעות. המטרה היא לרדת לפרטי 
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את השלם מבלי להבין את החלקים 
המרכיבים אותו. מכאן שראיית הפרט 
כאינדיבידואל החותר להגשים את ייעודו 
בחיים חשובה כמו הראייה של הקבוצה 
בה הוא חיי. דווקא גדולתנו האנושית היא 
ביכולת לראות גם לפרטי פרטי וגם את 

התמונה הכוללת. 

היכולת לפתח התבוננות רחבה של 
גם וגם במקום של או או היא משימה 
של  והן  היחיד  של  הן  התפתחותית 
ככל שליחיד  חיי.  הוא  בה  המערכת 
טוב יותר כך לסביבה בה הוא חי טוב 
יותר. העבודה על האושר האישי שלנו 
חיונית ליצירת חברה טובה יותר. מחקרים 
בפסיכולוגיה חיובית, המודדים את מידת 
האושר של האדם, מגלים שהאושר 
מדבק. כאשר האדם מאושר יותר, כך 
סביבתו מגיבה לכך ומדווחת על רמת 
אושר גבוהה יותר. היכולת לנוע ולרקוד 
בין הפרטי לכללי, בין ה'אני' לחברה, בין 
הלבד והביחד, ולהצליח להחזיק את 
המתח בניהם, מעידה על כוחות הנפש 

שלנו.

כותרפיסט  פסי  • י  לו ן  נ  רו
צוקים תושב   • ונטורופת   גופני 

ronenl@arava.co.il

מחולל מחלה )חיידק או וירוס( ושוכחים 
את הקונטקסט הרחב לה היא שייכת, 
עלולים לפספס משמעויות רחבות יותר. 
לדוגמה, אישה אשר סובלת ממחלת 
קרוהן סיפרה לי כמה היא כועסת על 
עצמה שהביאה על עצמה את המחלה, 
בשל אורח חייה העמוס, הסטרס והדאגה. 
מבירור מעמיק התגלתה תמונה מעניינת. 
אישה זו חייה בבית בו כל המשפחה חווה 
עוצמות רגשות קשות בשל מות אימה. 
מאז האובדן, תהליך האבל לא עובד 
והטראומה המשפחתית גרמה לכולם 
לחיות "על חבית חומר נפץ" הנדלק 
בקלות ואינו מאפשר רגע של מנוחה 
וביטחון לאף אחד משוכני הבית. מחלת 
המעיים ביטאה, אפוא, הן את העדר 
והן את הכאב  הביטחון האישי שלה, 

הקולקטיבי של המשפחה.

גם וגם במקום או או

תפיסה מודרנית אינטגרטיבית צריכה 
לשלב בין הראיה ההוליסטית והראיה 
הרדוקציוניסטית. לא ניתן לראות רק 

 מעניין מה אליעזר בן יהודה היה אומר על 'היוש', 'ביוש', 'בת מצווש' ובכלל שפת הפייסבוק החדשה. 
חנהלה בלאו, מנסה, בכל זאת להחזיר עטרה ליושנה. והפעם מה בין חמותי לחמתי.

לפני זמן מה חגגנו את חג הפסח. "היכן תערכו השנה את ליל הסדר?" שאלתי את השאלה הנשאלת ביותר... "אצל ֲחָמִתי 
כמובן.... כבכל שנה" ענתה לי חברתי. אצל מי ? נזעקתי וחמתי בערה בקרבי, הכיצד?

בהגדה כתוב: "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך... שפוך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם". 

ֲחָמְתָך, זעמך וחרון אפך - משמע כעסך, רוגזך, קצפך. ֵחָמה - זעם, קצף, רוגז, כעס. ָחמֹות - אם הבעל )ביחס לכלתה( 
או אם האישה )ביחס לחתנה(. כמו אחות נאמר חמות ובלשון רבים כמו אחיות נאמר ֲחָמיֹות. חמותו, חמותי כמו אחותו 

אחותי.

אז לאחר שפגה חמתי, הצעתי לחברתי, לערוך את ליל הסדר אצל חמותה ולשפוך את חמתה, אבל לא על חמותה...

חנהלה בלאו • מושב עין יהב

רגע של עברית
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נחשון גל מקיבוץ גת, נשוי כשלושה 
באוקטובר  לטיסה  עלה  חודשים, 
1960 ממנה לא שב. מטוס האורגאן 
צפונית  פתוח  בשטח  התרסק  שלו 
אחרי  יהב.  לעין  בסמוך  רחל  למעין 
50 שנה חוזרים בני המשפחה למקום 
את  רואים  יהב,  בעין  ההתרסקות 
שברי המטוס ואת מסלול ההתרסקות 

שהביא למותו של יקירם.

נתחיל מהסוף. 

בקיבוץ גת ערכו לפני מספר חודשים, 
ערב זיכרון במלאת 50 שנה לנפילתו 
של נחשון גל, בן הקיבוץ. הוריו של נחשון 
כבר אינם בין החיים ובני הדור הצעיר 
במשפחה הבינו כי אינם מכירים את 

הסיפור של נחשון. 

יותם גל, בנו של האח, ניר, לומד עם 
עידן, הנשוי לרוני אסקפה מעין יהב. הוא 
פונה אליו בבקשת עזרה. המידע שבידי 
המשפחה דל והוא מבקש בעזרת ותיקי 

עין יהב, שאולי עוד זוכרים את המקרה, 
לדלות פרטים נוספים.

הכול  ומכאן  שחם  לעמי  פונה  עידן 
מתגלגל לכדי סיפור מדהים שבסופו 
נסגר מעגל. עמי שחם, האדם הנכון 
לפרויקטים מסוג זה, מתחיל לחקור, 
לבדוק, לברר. עדו שחם פונה לעוזי 
גדיש, מראשוני עין יהב, תושב המקום 
מ- 1959 שמספר "אנו, חברי ההיאחזות, 
היינו בכניסה לחדר האוכל כשראינו שני 
מטוסים מתקרבים ושמענו פיצוץ עז, 
מיד עלינו על הקומנדקר ונסענו לאזור 
עין רחל שם התגלתה לעינינו התמונה 
הקשה של ההתרסקות. מאז, טיילנו רבות 
בשטח, ראינו את שרידי המטוס והתמונה 
הקשה של ההתרסקות זכורה לנו כאילו 
קרתה אתמול". עמי פונה גם לפטר שני 
ויחד עימו הם נוסעים למקום ההתרסקות 
המשוער, כיום יש שם תחנת האכלה של 
עופות. עמי שחם מספר "פטר ואני נסענו 
לשטח וראינו מתכות ושרידי צמיגים. לא 

האמנו שניתן לגלות חלקים מן המטוס 
אחרי כל כך הרבה שנים. ממש מדהים 
לראות את מסלול המטוס והנגיעות שלו 
בקרקע. אחרי 50 שנה שבהן שטפונות, 
סחף, סופות, רואים את הפגיעה בקרקע. 
אחרי 300 מטרים גילינו גוף של מטוס. 
יצרתי קשר עם יורם תמרי מהתאחדות 
חקלאי ישראל שהוא מקיבוץ גת. יורם 
סיפר לי על נחשון שהיה נשוי טרי ליעל 
ברזילי, בתו של שר הבריאות לשעבר, 
ישראל ברזילי. הם היו נשואים מספר 
חודשים ועוד הספיקו לטייל בארצות 
הברית. הטיסה שבה מצא את מותו 
הייתה השניה מאז שב מחו"ל. נחשון 

היה בן 20 במותו".

המידע המרגש הגיע לידי המשפחה 
שהגיעה לעין יהב לראות במו עיניהם 
את מקום ההתרסקות ואת חלקי המטוס. 
אחרי 50 שנה ניתן לשחזר סוף-סוף 
מה בדיוק קרה. עבור המשפחה, נסגר 

מעגל. 

אחרי 50 שנה - נסגר מעגל

חלק מהמטוס שנמצא בשטח
גם בעין יהב שמעו על הפנייה המרגשת 
ומסתבר שישנם חברים המכירים אישית 
את נחשון ומשפחתו. שוש שירין שוחחה 
ואסתי  תדיר  דליה  מהן,  שתיים  עם 

דותן.

דליה תדיר, תושבת עין יהב, בת קיבוץ 
גת, מספרת: "הורי והוריו של נחשון גל 
ז"ל עלו מאותה עיירה בפולין והידידות 
העמוקה בין שתי המשפחות נמשכה 
עד  בקיבוץ  חייהם  שנות  כל  לאורך 
יומם האחרון. כילדה, חשתי את האסון 
הנורא שהיה מלווה באיפוק רב מצד 
המשפחה והקיבוץ. בני המשפחה היו 
חלוצים, שורשיים מאד. זכור לי שהמועדון 
לחבר נבנה על שמו של נחשון ז"ל ולאחר 
מכן הפך ל "מועדון לבנים" על שמם של 
נופלים נוספים. התרגשתי מאד לשמע 
ואיתרה  הגיעה  שהמשפחה  הידיעה 
את שרידי המטוס, נזכרתי בהוריו של 
ובידידות  איתנו  אינם  שכבר  נחשון 
העמוקה ששררה בין שתי המשפחות, 
ידידות שהייתי חלק ממנה לאורך שנים 

רבות."

אסתי דותן, תושבת עין יהב בת קיבוץ 
גל-און למדו  "ילדי  גל-און, מספרת: 
בקיבוץ גת וזכו ל"בית בגת" אירוח יומי 
על ידי משפחות מהקיבוץ. אחי, אורי 
מלינסקי ז"ל, התארח אצל משפחת גל 
וכך נוצר הקשר בין שתי המשפחות. בין 
השנים 1963-64 הוחלט להעניק בבית 
הספר גביע "אליפות העשיריות" על שם 
נחשון גל ז"ל. בשנה הראשונה, השניה 
והשלישית זכיתי בגביע וההתרגשות 
הגדולה היתה לקבל את הגביע מידי 
הוריו של נחשון, שהיו קרובים מאד להורי 
ולאחי אורי. ידענו שנחשון התרסק  באזור 
עין יהב וכשהגענו להתישב כאן הגיעה 
והיינו  לביקור,  פעם  מידי  המשפחה 
נוסעים למקום המשוער שבו אירעה 

ההתרסקות".

עמי שחם • שוש שירין • אוסי ניר

סגן משנה נחשון גל ז"ל
בן יעקב ובלימה. נולד ביום א' באדר א' ת"ש )10/2/1940( 
החינוכי  במוסד  התיכוניים  לימודיו  את  סיים  בכפר-סבא. 
ושירת   1958 באוגוסט  לצה"ל  גויס  נגבה.  בקיבוץ  אשר 
בשעת  נפל  סגן-משנה.  לדרגת  והגיע  כטייס  בחיל-האויר 
 .)16/10/1960( תשכ"א  בתשרי  כ"ה  ביום  תפקידו  מילוי 
בקיבוץ  האזרחי  בבית-הקברות  למנוחת-עולמים  הובא 
בשבי  נפל  ב-16/10/86,  כך,  אחר  שנים   26 בדיוק   גת. 

רון ארד.

בני המשפחה מבקרים באזור
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הכתובת מימי הבריטים
עלייתנו  לאחר  הראשונים  בימים 
לעין יהב בשנת 1959 התחלנו לסייר 
בסביבתנו הקרובה וגילינו את העמק 
שהיה  ספיר(  פארק  )כיום  הנעלם 
פראית  בצמחיה  עבריו  מכל  מוקף 
שניזונה מנביעות שונות  וממי תהום 
יהב  עין  אזור  בכל  שהתנקזו  גבוהים 

דאז )המחנה הצבאי היום(.

 מעל העמק הנעלם בצידו המערבי 
על  הקרקע  על  לעינינו  התגלתה 
רקע אבני צור שחורות כתובת גדולה 
וכתובה באנגלית  עשויה חלוקי נחל 
ומסביבו  הבריטי  הכתר   שבמרכזה 
A I N  W E I B A P P  - ב  ו ת  כ
 PALESTINE של  קיצור   PP (

.)POLICE

כתובת זו נעשתה בידי אנשי משטרת 
הרוכבים הבריטית בתקופת המנדט.

מורכבת  הייתה  הרוכבים  משטרת 
וקצינים  וערבים  יהודים  משוטרים 
סוסים  על  רכובים  היו  הם  בריטים. 
וגמלים ותפקידם היה לפקח על אזור 
מיושבים  בלתי  שהיו  והערבה  הנגב 
כמעט לחלוטין פרט למספר מועט של 
בדואים. הכניסה לאזור הערבה והנגב 
הדרומי הייתה כרוכה ברשיון מיוחד של 

הבריטים.

בתקופת המנדט בנו הבריטים שקתות 
בטון לשימוש עדרי הבדואים, בעין אמציה, 
עין חצבה, עין יהב ובאר מנוחה. השקתות 
בעין אמציה ועין חצבה )ליד עץ השיזף 
העתיק( קיימות עד היום. על השוקת 
בעין יהב הוטבעה בתקופת ההיאחזות 

הכתובת "ארץ הקיץ הנצחי" עד שנהרסה 
בידי הצבא.

למשטרת הרוכבים היו מחנות בעין חוצוב 
)עין חצבה( סדום, כורנוב ואל עמאר 
)בערך מול צוקים מזרחית לנחל ערבה( 
ששם היה גם מנחת למטוסים. בעין יהב 
לא נמצאה כל עדות )גם לא בכתובים( 
למחנה שלהם פרט לכתובת זו. הסיבה 
להמצאות הכתובת אינה ברורה ויתכן 
ניווט למטוסים  נקודת  והיא שימשה 
הבריטים שטסו לעין עמאר כ- 10 ק"מ 

דרומה.

בזמן בניית מרכז ספיר נהרסה כתובת 
זו לחלוטין מבלי שמישהו נתן דעתו 
לעניין ונותרה רק בזכרונם של ותיקי 
המקום. במשך זמן רב חיפשנו תמונה 

של הכתובת ולא מצאנו.

לקראת חגיגות ה-50 למושב עין יהב, 
כשחברים החלו לפשפש באלבומיהם 
לשמחתנו  התגלתה  ימים  מאותם 
תמונה של הכתובת. החלטנו לשחזר 

את הכתובת ולהחזיר עטרה ליושנה.

אזור הכתובת יושר והודק, השטח כוסה 
באבנים שחורות ששמשו כרקע ועליו 
בעזרת חלוקי נחל שוחזרה הכתובת. 
השטח גודר ונקוה שנצליח לשמור עליו 
למען הדורות הבאים כחלק מהמורשת 
של האזור. כעת נותר לסיים את מלאכת 
השילוט. כולם מוזמנים לבקר, הכתובת 
נמצאת  כ-50 מטר מערבית לשפת 

המצוק של פארק ספיר.

יבואו על הברכה מי שסייעו בעבודת 
השיחזור: אלון רביב, קרן קיימת, מייקל 
כהן, שמוליק רבין, יהל אבני, פטר שני, 

גדעון רגולסקי ושמעון פחימה. 

רגע של הסטוריה מדור מאת אמנון נבון

הכתובת המשוחזרת

אמנון נבון • תושב מושב עין יהב

 amnon.n@arava.co.il

כתיבה יצירתית מאת אורנה טל

בבית הספר היסודי מתקיימים בשנים האחרונות שיעורי כתיבה יצירתית, בהם מתנסים הילדים במגוון רחב של תרגילי 
כתיבה שמטרתם להבחין בין השפה הכתובה- הגבוהה לבין השפה המדוברת. כמו כן תרגלי הכתיבה מאפשרים ליצור 

עולם דמיוני שאין לו גבולות, ולעתים לבטא את רחשי הלב בדרכים ישירות או עקיפות, דרך שיר או סיפור.

מובאות בפניכם מספר יצירות פרי עטם של תלמידי כיתות ד'-ו'.

בוקר חדש - דניאל 
בן הרוש כיתה ו' 2

הבוקר התעוררתי והרגשתי שעוד 
יום קשה עומד להתחיל...

שאינני  והרגשתי  התלבשתי 
יכולה לזוז, הייתי עייפה.

הרגשתי נורא, והלכתי לבית ספר 
בעצב.

כשירדתי במדרגות שערי הפזור 
והארוך התנופף מצד  החלק 

לצד.

ירדתי לדבר עם טל החברה הכי 
טובה שלי.

כשעליתי במדרגות לכוון הכיתה 
הרגשתי איך כל הבנים מביטים 

בי, וזה כל כך מביך.

מי שעזר לי במצב הזה זו היתה 
אמא שלי. נזכרתי שהיא תמיד 
אומרת עלי שאני ילדה מדהימה, 
טוב  דבר  זה  שעשיתי  ושמה 

ושאינני צריכה להתבייש.

את  לי  אומרת  היא  תמיד 
המשפט "אל תסתכל בקנקן 
גם  היא  אלא במה שבתוכו". 
אומרת שהמשפט הזה ממש 
מתאים לי, וגם שאתמול הוא 

התאים ממש לסיטואציה.

בהיתי מעט באוויר אבל השיעור 
התחיל.. לא הבנתי מה רוצים 

ממני.

הראש שלי נדד לשינה, חלמתי 
שעשיתי זאת שוב.

נורא נבהלתי! התעוררתי בבהלה 

וכל הכיתה צחקה עלי, כאילו 
עשיתי סטנד-אפ !

זה היה נורא מביך! אולי יותר 
ממה שעשיתי.

בהפסקה יונתן ניגש אלי ושאל 
"את בסדר"?

"לא"! עניתי לו בכעס, בכיתי 
ורצתי למטה.

ישבתי במגרש כדור סל ופתאום 
ה"איש הירוק" מהשיר של יונתן 
גפן צץ ואמר לי "אל תסתכלי 

בקנקן אלא במה שבתוכו"...

 , שאלתי קשור"?  זה  "מה 
"ומי אתה?!" "מה אתה רוצה 

ממני?" 

הוא ענה לי "וואו, וואו, וואו יותר 
לאט..אני פשוט  יודע מה עשית, 
אני האיש  אני,  מי  ולשאלתך 
גפן,  יונתן  של  מהשיר  הירוק 
ואני לא רוצה ממך כלום, אולי 
רק להגיד לך שמה שעשית זה 
דבר טוב ומשמח ואת לא צריכה 

להתבייש בזה.."

באותו רגע נזכרתי שאימא תמיד 
אומרת לי המשפט הזה ושהוא 

באמת מתאים...

בסופו של דבר היה לי ברור שגם 
אימא וגם האיש הירוק צודקים 

...

הרי מוכרחים לעזור ולתת יד 
לכל אדם גם אם הוא לא אהוב 

או מקובל.

בוקר חדש - נוי אביבי 
כיתה ו' 2

הבוקר התעוררתי והרגשתי שעוד יום 
קשה עומד להתחיל. התלבשתי ושוב 
"צבע  אדום",  "צבע  אזעקה  שמעתי 

אדום". ירדתי למקלט השכונתי.

שוב יש אצלנו מלחמה ואני מרגיש שכל 
המלחמות האלו מתישות אותי.

אנחנו לומדים במקלט, משחקים במקלט, 
ואת רוב היום אנחנו עוברים כאן וזה עצוב 

מאד.

הבוקר, לפני שירדתי למקלט, חשבתי על 
"שלום".קיוויתי שלא אמשיך לחלום עליו 
בשיעור, נזכרתי שאימא תמיד אומרת לי 
שאני ילד אמיץ שלא מפחד ממלחמות, 
ולא חושש מכלום... היא לא מבינה איך 

זה שעכשיו אני חושש ודואג כל כך?

השיעור התחיל, לא הבנתי מה רוצים 
נדד אל מחשבות  ממני. הראש שלי 
שחזרו כל הזמן על עצמם, על השלום 

שאיננו בעולם...

"האיש הירוק" מהשיר של יונתן גפן צץ 
פתאום ואמר לי "אל תדאג חביב , יהיה 
טוב בעולם, תחשוב ירוק ותמחזר וכך 

לא תהיה אשפה".

"אני לא רוצה למחזר! אני רוצה שלום 
בעולם!" – צעקתי עליו.

"טוב, חבל בזה אני לא יכול לעזור לך.." 
הוא ענה לי.

בסופו של דבר היה לי ברור שמוכרח 
להיות שלום, פשוט מוכרח להיות.

וכך היה...
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כפה אדומה - תרגיל 
 בכתיבה יצירתית - 

עמר ויג כיתה ד'
קטנה,  ילדה  שאני  חושבים  כולם 
אבל זה לא נכון. אני בכלל מתבגרת, 
כששמעתי את הסיפור עלי ממש 
נעלבתי כי אני שונאת אדום והכיפה 

שלי היא בכלל כחולה.

הלכתי לבקר בסופר ופגשתי חתול, 
כאילו זאב אבל הוא חשב שהוא חתול 

או לפחות ככה הוא מתנהג.

ה"חתול" הזה חבר טוב שלי.

ומה חשבתם שאני פראיירית? שאקום 
בבוקר רק בגלל סבתא ושאקשיב 

לזאב?

ולמה שזאב בכלל ידבר?

לזאבים אין פה מספיק גדול בשביל 
לאכול את סבתא )אפילו שהיא עושה 

כבר שנים דיאטה(.

ולמה שאני אכנס לו לפה? אני ממש 
גבוהה )מטר וחצי(!

חוץ מזה כל הסופרים האלה שכותבים 
את הסיפורים האלה ומנסים להפחיד 
את הילדים לא מצליחים. הסיפורים  

בכלל לא מפחידים. וכולם כבר יודעים 
שאלו שטויות.

כולם יודעים מי הסופר של הסיפור 
הזה- כי הרי זו בעצם-סופרת!

סבתא שלי כתבה אותו כדי להודות לי 
שקניתי לה ביצים, חלב ולחם.

אז בקיצור מי שקורא את היומן שישכח 
מהסיפור ה"אמיתי" ויתחיל להאמין לי, 
ולא לשטויות של האחים גרים האלו 

כי הם  סתם ממציאים...

מתוך יומנה של כפה אדומה )או יותר 
נכון מי שמכונה כפה אדומה(!!!

 סיפורו של חפץ - הספר - 
אלה אברהם כיתה ד'

איש  גדול עד שיום אחד  חייתי חודשים בתוך מחסן 
נמוך ורזה שחבש כובע ירוק פתח את הדלת ולקח אותי 

ואת משפחתי- והעמיס אותנו על משאית 
גדולה.

בתוך המשאית ראיתי עוד ספרים כמוני, 
אך מעט שונים- לכל אחד מאיתנו היה 
ציור אחר על הכריכה, משקל אחר, 

ואותיות שונות.

האיש שלקח אותי למשאית סגר את 
הדלת הראשית ולפתע כבה האור. 
שמעתי קולות של מנוע והרגשתי 
שהמשאית עולה על אבנים אחדות 

ומתנדנדת. לפתע היא נעצרה.

דלת  את  פתח  הנמוך  האיש 
למקום  אותי  ולקח  המשאית 

גדול .

שם- שמו עלי מדבקה קטנה שעליה 
היה כתוב- 89 ₪. המדבקה דגדגה לי מאוד, אך 

התגברתי. מישהו גבוה ורזה הניח אותי על מדף גבוה 
מאוד.

נרדמתי למספר דקות, וכשפקחתי עיניים איש כפוף עם 

קמטים אחז בי. חשבתי שכדאי לי לברוח, אבל ידו החמימה 
של הזקן היתה כל כך נעימה.

לפתע הרגשתי חום נוראי, הקופאית הממושקפת עם 
הכובע הירוק עטפה אותי בנייר עטיפה סגול והכניסה 
אותי לשקית ניילון קטנה. הרגשתי חנוק בתוך 

האריזות.

חשבתי שאמות..ורק הרגשתי שהזקן נכנס 
למכוניתו. כשהזקן החנה את מכוניתו 
הרגשתי בליבי שמי שיקבל אותי – 

ישמח מאוד. כמובן שצדקתי.

הילדה שקבלה אותי כמתנת יום 
היו לה  הולדת מאד התרגשה. 
משקפיים ושיער זהוב ומתולתל. 
היא החזיקה אותי בידיה הקטנות 
והרכות בזהירות רבה. ואפילו סדרה 
לי מקום על מדף הספרים הרחב 
שלה. שמחתי כשהיא התחילה לקרוא 

בי, לפעמים זה דגדג..

ידעתי שהיא נהנית, היא לקחה אותי 
למגרש  הספר,  לבית  מקום,  לכל 

המשחקים ואפילו לטיולים השנתיים.

אחד היא סיימה לקרוא אותי. הייתי מאד עצוב. יום 
הזקן שנתן אותי לה הביא לה ספר חדש. מאז אני מונח 

על המדף הרחב והלבן.

סיפורו של חפץ 
- העיפרון - אלה 

פרי כיתה ד'
הייתי עץ צאלון נחמד 

 5 לפני  עד  וחביב 

הגיע  אז  בדיוק  שנים. 

הטרקטור. הוא עקר 

אותי. והתעלפתי.

 , שהתעוררתי

שאני  גיליתי 

בתוך קופסא, 

ז  א ו  . ד ב ל

פנים של ילדה ראיתי 

עם  ובלונדינית  קטנה 

היא הסתכלה  קוקיות. 

עלי, ועיניה הכחולות היו 

יפות מאוד. 

שש.  בת  נראתה  היא 

ראיתי את הכתובת על 

חולצתה: "שלום כיתה 

א'". הילדה לקחה אותי 

לב  שמתי  אז  ובדיוק 

לגודלי. אפילו שהיד של 

הילדה הייתה קטנה, היא 

אחזה בי בקלות. הגעתי 

לביתה והייתי כל הזמן 

איתה. 

מבחינתי, שנת הלימודים 

תשעה  בה  היו  תש"ע 

רגשות  של  חודשים 

אשמה.

כל הזמן נשברתי. ופעם 

אחת, כשהייתי מחודד 

את  דקרתי  במיוחד, 

חוץ  באגודל.  הילדה 

מזה, גם אני סבלתי. כל 

הזמן הייתי בחושך בגלל 

הקלמר הזה שלה, ותמיד 

היא נתנה אותי לילדים 

יומיים  ליום  אחרים 

ותאמינו לי, חזרתי מזה 

לא טוב.

התגעגעתי לימים שהייתי 

עץ. התגעגעתי לחברי 

העפרונות ב"אופיס דיפו". 

אבל כל זה היה כלום, 

כלום, כלום עד שהיתה 

הבעיה האמיתית..

במשך תשעה חודשים 

לדה,  הי עם  תי  י הי

בשבילה,  התחדדתי 

עברתי עינויים. בחופש 

הגדול כבר הייתי ממש 

זעיר מרוב חידודים. 

הילדה הלכה עם אמא 

השנתי  לביקור  שלה 

ב"אופיס דיפו". כעבור 

שעתיים הם חזרו וליבי 

החסיר פעימה. 

היה שם עט עיפרון חדיש 

חדש. הילדה לא חשבה 

על כל מה שעברנו יחד. 

בתנועת יד חלקה היא 

זרקה אותי לאשפה. 

בטוב.  נגמר  זה  אבל 

המשפחה  של  הכלב 

ולקח  באשפה,  חיטט 

אותי. עכשיו יש לי בעלים 

חדשים.

על  לדלג  מוטב  אולי 

העובדה שהוא הפך אותי 

לקיסם...

שוק של דעות - 
נועם קלם כתה 

ה'1 
תמיד  היה  שלי  החלום 

חוזר על עצמו בלילות ולא 

העזתי לדבר עליו  בקול רם.

אני לא יודע מה יקרה, זה 

יכול להיגמר טוב, זה יכול 

להיגמר רע, אני רק מפחד 

זמן  לפני  סיכון.  לקחת 

קצר זה קרה לחבר שלי: 

לילדה  כשהציע חברות 

שאהב, היא סתרה לו על 

הלחי, וכך השפילה אותו 

בפני כל הכיתה.

אני לא יודע מה לי יקרה 

שאני  לילדה  אציע  אם 

אוהב חברות, וזה מפחיד 

אותי מאוד. כול יום אני קם 

לעוד יום מלא תיקווה אבל, 

זה עד היום לא קרה ואני 

מתחיל לאבד תיקווה.

יש לי שני חברים טובים, 

סיפרתי להם על הדילמה. 

אחד אמר להציע חברות 

להציע  לא  אמר  והשני 

חברות. אני מבולבל מאוד. 

וזה קשה לחשוב עכשיו.  

הכול מתחיל  ח'  בכיתה 

להיות רציני. כל יום אומר 

לעצמי אני אציע לה מחר, 

אבל אני בישן ולא בטוח 

ולא יודע אם היא רוצה חבר 

או לא, אם היא אוהבת אותי 

כפי שאני כמו שאני חושב 

עליה. אני ממשיך להתלבט  

ואני יודע, שכשהיא תהיה 

חברה שלי, אהיה הילד הכי 

מאושר בעולם.

 שוק של דעות - 
ליבי סימון, ד'2

זה קורה כבר הרבה זמן 

שלכל אחד יש דעה 

 שונה

לפעמים הגיונית 

 ולפעמים משונה:

לדעתי מסטיק בזוקה 

זה טעים ולדעתו לגדל 

 תוכים זה נעים!

לדעתי הצורה הכי יפה 

היא כוכב והוא אוהב את 

 החיה ארנב.

אני אוהב תה עם נענע 

 והוא אוהב רק בננה!

לדעתי התכנית הכי 

טובה זאת 'הישרדות' 

והוא חושב שהדבר 

החשוב ביותר בחיים זו 

 ידידות!

אני אוהב צבע זהוב, הוא 

 אוהב רק צבע צהוב.

לדעתי חוף הים זה כיף 

 ולדעתו זה אפילו מעייף...

אני חושב שהשיר הזה 

נגמר ולדעתו אפשר 

להמשיך עד מחר!
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