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תושבים יקרים,
עברו עלינו חודשים מלאים בעשייה. מרתון ארץ ים המלח, כנסים, ירידים, 

גשמי ברכה ושיטפונות. 

לפני חודשיים וחצי התקיים מרתון ארץ ים המלח שהצלחתו יצרה הדים 
ותגובות לאורך זמן. למי שהשתתף או לאלו שלא לקחו חלק, אני שמח 
לבשר כי ב-31/1/20 יתקיים המרתון הבא. סמנו את התאריך ותכננו את 

לוח האימונים שלכם כדי שתוכלו לקחת חלק פעיל בחוויה הזו.

בפברואר השתתפנו ביריד התיירות הבינ"ל באקספו בת"א בביתן משותף 
עם ערד ומגילות. שיווקנו את האזור לאלפי המבקרים כדי שיבואו לכאן 

בכל ימות השנה.
בתחילת מרץ השתתפו נציגי אגף התיירות ביריד ITB, יריד התיירות הגדול 
בעולם בברלין וביריד נוסף ברוסיה, ובכך פתחו את מסע השיווק החורפי 
של תיירות ארץ ים המלח. אני בטוח שבשיווק נכון וממוקד נוכל להביא 
ועוד תיירים מרחבי העולם ומישראל שגם יתרמו לפרנסתם  לאזור עוד 

של העוסקים בתחום ברחבי המועצה.

במרץ קיימנו זו השנה השנייה כנס בינ"ל, ''החיים בתנאי קיצון'', בשיתוף אונ' ת"א במכון המחקר במצדה. 
לכנס הגיעו אורחים רבים מישראל ומחו"ל ובהם גם פרופ' מנאס"א. הכנס היה מלמד ומוצלח ואני מעריך 
שבעתיד הכנסים הללו יגדלו עוד יותר ויהוו אטרקציה לעולם המחקר בשל ייחודיותו של אזורנו. במקביל, 
מאונ'  ונציגות  חינוך  ואנשי  מורים  עשרות  בהשתתפות  ולחינוך  לעיצוב  השנתי  הכנס  גדי  בעין  התקיים 
סטנפורד ששותפה לתהליכי השינוי שעובר בית הספר. הכנסים הללו מילאו אותי בתחושת סיפוק מההון 

והידע האנושי הקיימים בקרבנו המהווים מודל ללמידה ושיתוף. 

יום האישה  וציינו את  זו התקיימו אירועים שונים ברחבי המועצה. חגגנו את ט"ו בשבט, פורים  בתקופה 
הבינ"ל. לאחרונה, לפני הבחירות, פתחנו במסורת של קיום שבת תרבות ללא עלות. שעתיים של אקטואליה 
ובואו  הבא  - עקבו אחרי התאריך  עבורכם  ynet שנועדו  מ-  בהנחייתו של אטילה שומפלבי  ופוליטיקה 

בהמוניכם.

בסוף מרץ קיימנו גם פסטיבל משפחות בכיכר סדום ובמקביל לציון 70 שנים לצליחת ים המלח וכיבוש עין 
גדי ומצדה ע"י חטיבת אלכסנדוני, נחנך החיזיון האורקולי המרהיב במערב מצדה.

אני ממליץ לכם בחום לבקר ולקחת חלק בכנסים, באירועים ובחידושים השונים בגזרת המועצה. עקבו 
אחר הפעילויות השונות סביב פסח, ימי הזיכרון ויום העצמאות.

בקרוב, בסמוך לאירוויזיון, נארח את המשלחות השונות ליום חוויה, בריאות והתמלאות באנרגיות בארץ ים 
המלח. אני בטוח שהביקור אצלנו ייתן להם, ודרכם לעולם, טעימה מהספא והטבע המדהימים שלנו.

 
נצלו את החג למשפחתיות, קצת חופש והתחדשות עם בוא האביב. זו הזדמנות לשופינג בקניון בעין בוקק 

שמעתה פטור ממע"מ...

פסח שמח!!!
דב ליטבינוף

ראש המועצה 
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 הצגה ''מכתבים לאחי'' 
במסגרת אירועי יום השואה בכיכר סדום 

אולם עין תמר, כיכר סדום
1 במאי

 מופע ''נולדתי לשלום''  
מחווה לשירי עוזי חיטמן עם חני נחמיאס וחברים  

אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי
4 במאי

 ''סיפור אהבה ארץ ישראלי''  
במסגרת סל תרבות לתלמידי התיכון ועובדי המועצה

אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי
5 במאי

אירועי ערב יום העצמאות במוקדי המועצה 
כיכר סדום, הר עמשא, עין גדי

8 במאי

הרצאה ''פדות מכוונת גבוה''          
אולם עין תמר, כיכר סדום 
2 מועדים: 14 במאי, 15 במאי

 הצגה ''סבוטאז'''  
התיאטרון העברי עם שלמה בראבא  

אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי
19 במאי 

 מופע ''כמויות'' 
להקת בת-שבע במסגרת סל תרבות 

אולם ספורט, קיבוץ עין גדי          
22 במאי

 ''קול הרינה''
ערב חבורות זמר באירוח זמרי עין גדי
מועדון מצפה ערוגות, קיבוץ עין גדי  

25 במאי

קונצרט סיום הרכבי נגינה 
אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי

26 במאי

מופע סיום אולפנת המחול  
אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי

5 ביוני

משחה ע''ש שרון בן אריה  
בריכת שחיה מקורה, קיבוץ עין גדי 

5 ביוני

מופע סיום הקיץ למשפחות – ''הדולפין''       
אולם אזורי ע''ש אבני, קיבוץ עין גדי

24 באוגוסט

לבירורים, פרטים ותשלום: מתנ''ס עמותת ''תמרית'', 
matnas@ma-tamar.co.il ,08-6688834

אירועים בפתח תוכן עניינים 
דבר ראש המועצה   3

תנופת התחדשות וצמיחה במועצה   4
תיירות   7

סיכום מרוץ ''ארץ ים המלח'' ה-1  8
חינוך   10

יישובים   16
ציורי ילדי תמר   18

חדשות   20
סביבה   22

ספורט    24
הגיל השלישי   26
27   פרט וקהילה 

תרבות   28
מתכונים   30

פנאי   31

 עוד יום של טבע עוצר נשימה 
בקיבוץ עין גדי 

צילום: יהודה אופמן

למשלוח תמונות ותצלומים בעלי אופי ייחודי 
 המשקפות את אזורנו המופלא
הינכם מוזמנים לשלוח מייל 

 לדוברת המועצה, עופרה גזית 
ofra@ma-tamar.co.il

בעין 
העדשה

עורך: ''פישקין שירותי תוכן'' מנהלת העיתון: עפרה גזית
054-7650578

עריכה גרפית: נועה שלו-רט
054-2224990

שער: גן אשל. הציורים כולם תודות 
לתמי מסלם, רכזת גיל רך אזורי

מו״ל: מועצה אזורית תמרהדפסה: דפוס פרינטיב

ofra@ma-tamar.co.il :דוא״ל לתגובות ולשליחת כתבות

www.ma-tamar.org.il :אתר המועצה

 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לעמוד הפייסבוק ״מועצה אזורית תמר״

נשמח לקבל כתבות מתושבים על נושאים בתחום התמחותם

עיתון המועצה האזורית תמר

לוח מודעות
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אדריכל גיא דוננפלד, מהנדס המועצה 
והוועדה לתכנון ובנייה, על היקף 

ההתחדשות חסר התקדים ביישובי 
המועצה ואזור המלונות. יש למה לחכות

פיתוח אזורי ותנופת ההתפתחות 
במועצה האזורית תמר

נמצאים  בכלל  המלח  ים  ואזור  בפרט  תמר  האזורית  ‘המועצה 
בתנופת פיתוח יוצאת דופן שלא נראתה מזה שנים רבות. האזור 
תיירות,  מבחינת  מפותח  יותר  להרבה  והופך  פניו  את  משנה 
ותעשייה, כך שאפשר בהחלט להיות אופטימיים’’. את  התיישבות 
הדברים הללו אומר לא אחר מאשר גיא דוננפלד, מהנדס המועצה 
והוועדה לתכנון ובנייה, אשר מיטיב לתאר בראיון עמו עבור מגזין 
‘’עלי תמר’’ את התמורות והחידושים אשר יחולו בשנים הקרובות 
‘’חלון הראווה של  והאזור המהווה לדבריו את  יישובי המועצה  על 

מדינת ישראל’’.

בפגישות  לעייפה  העמוס  דוננפלד  את  תפסנו  פסח  לפני  רגע 
ובדיונים, לשיחה על עתידו של האזור מבחינה תכנונית, ויצאנו עם 

הרבה חומר למחשבה. 

גידול  ונותר  היה  המועצה  של  המרכזי  שהיעד  סוד  לא  ‘’זה 
דמוגרפי’’, מבהיר דוננפלד. ‘’אנרגיות רבות מושקעות למען מטרה 
זו, בדגש על יצירת תשתיות פיזיות, כדוגמת מגרשים ומבני ציבור, 
שיהוו מענה ויאפשרו קליטה קלה ונוחה יותר של תושבים לתחומי 
המועצה. שווה לציין בהקשר זה את מודל הבנייה הייחודי שמציעה 
המועצה עבור זוגות צעירים, הכולל בניית דירות לשכירות, כאשר 
סכום השכירות מקוזז במועד הרכישה מעלות הדירה. זהו קונספט 
ייחודי במדינת ישראל עם הרבה היגיון, שאני מעריך שיילך ויתפוס 

תאוצה בקרוב’’. 

דוננפלד )48, מתגורר בקיבוץ שובל, נשוי +2( מחזיק בתפקיד מהנדס 
המועצה והוועדה לתכנון ובנייה מזה 6 שנים. בראיון עמו הוא מסביר 
שוב ושוב את הזכות שנפלה בחלקו להחזיק בתפקיד בעל משמעות 
כה רבה, באחד מאזורי הטבע והנוף הייחודיים בעולם. ‘’ים המלח הוא 
נכס לאומי. בידינו נפלה האחריות לשמר ולטפח אותו. יחד עם זאת, 
מדובר בנכס שנמצא תחת איום מתמיד, בין אם מסיבה של ירידת 
המפלס, בולענים ועוד. במשך שנים רבות הוא סבל מחוסר השקעה 
משווע מצד המדינה והרשויות. אנחנו פועלים השכם והערב על מנת 
למתג את המקום כאזור תוסס ורב-גוני המותאם לכל הגילאים, בו 

כל אחד יוכל למצוא את עצמו. בנוסף אנו אחראים על מתחם מצדה 
תיירים  נוהרים  אליהם  מדהימים,  מקומות  גדי,  עין  הטבע  ושמורת 
מגיעים  המלח  לים  רק  למעשה,  השנה.  אורך  לכל  רבים  ומבקרים 
למעשה,  הדעות.  לכל  דופן  יוצא  נתון  תיירים,  וחצי  כמיליון  בשנה 
כמעט כל תייר שמגיע ארצה עובר באזור, בין אם הוא יהודי שמגיע 
תיירות מרפא שהולכת  או צליין שמגיע מטעמי דת, לצד  למצדה 

ומתפתחת משנה לשנה’’. 

בתכנית: 4000 חדרי מלון חדשים והפיכת מנחת בר יהודה לנמל 
תעופה בינלאומי

המועצה,  של  מאסיבית  השקעה  תהליך  לתאר  ממשיך  דוננפלד 
גדולים  משאבים  בדמות  לסיוע  האחרונים  בשנים  זוכה  אשר 
‘’המפתח  ‘’לאחר שנים ארוכות של הזנחה’’, כך לדבריו.  מהמדינה, 
לתהליך התבסס על פתרון הקבע  בנושא עליית המפלס בים המלח 
הייתה  ב-2012 שמטרתו  כיל  ‘’קציר המלח’’ של  באמצעות פרויקט 
לייצב את המפלס מול בתי המלון ולשמור על גובה מים קבוע’’, הוא 
המשך  את  לפתח  היכולת  מבחינת  ודאות  יצר  זה  ‘’פרויקט  אומר. 
הוא למעשה  ים המלח  הישראלי של  התיירות באזור, כאשר הצד 
המקום היחיד בו ניתן לפתח תיירות, בעוד ביתר השטחים הטבעיים 
ירידת המפלס גורמת לתופעות של בולענים והתחתרות של נחלים’’.

אז מה עתיד להתחדש? כאן דוננפלד כבר מתקשה להסתיר את 
החיוך. ‘’התכנון הוא שבטווח של 10-15 שנים הקרובות, יוכפלו כמות 
נוספים  חדרים   4000 של  עם הקמה  המלח,  ים  באזור  המלון  חדרי 
של  המשמעות  ביותר.  הגבוהות  האירוח  ברמות  מלון  בתי  ומספר 
יינתן מענה לגידול בביקוש. האתגר מלבד פיתוח  כך עצומה, שכן 
תשתיות פיזיות עבור מלונאות וגיוס יזמים חדשים שייבנו באזור, קמה 
ונופלת על נושא כוח האדם, שכן על מנת לשרת את קהל התיירים 

והמבקרים הגדול, יהיה צורך בסדר גודל של 6000-8000 עובדים’’.

לאחרונה נפתח הקניון החדש במתחם המלונות. מה לדעתך 

ההשפעה שלו בטווח המיידי?
‘’הקניון החדש הוא שם דבר בתחום הקניות והפנאי, מרכז קניות 
שלא נראה כדוגמתו בים המלח מאז ומעולם. כתוצאה מפתיחתו 
בנובמבר 2018, גם העסקים השכנים חוו עלייה במכירות, כך שבסופו 
של דבר אנחנו רואה בכך תחרות בריאה שמסייעת לכלכלה שלנו. 
עם  אליהם,  שואפים  שאנו  בינלאומיים  סטנדרטים  מציב  הקניון 
מבלי  צריך,  כל מה שהוא  למבקר את  או  לתייר  חוויה שמעניקה 

להרחיק עד לערד או לירושלים’’.

בשנים  באזור  צפויות  התשתיות  ברמת  תכניות  עוד  אילו 
הקרובות?

‘’במסגרת התכנית לפיתוח מתחם התיירות החדש באזור המלונות 
לשמש  שייעודו  מים  מוקף  ‘’חצי-אי’’  הקמת  על  שוקדים  אנחנו 
ויופי בסטנדרטים אחרים. מדובר  כמלון ספא עם טיפולי בריאות 
במגרש שנמצא כיום עדיין בשיווק במנהל מקרקעי ישראל. כאשר 

יהיו התפתחויות בנושא, נדווח על כך בהקדם. 

להשמיש  הרצון  הוא  מוטיבציה  ממלא  אישית  שאותי  נוסף  נושא 
האחרונות  בשנים  בינלאומי.  תעופה  כשדה  יהודה  בר  מנחת  את 
הוא משמש בעיקר לתעופה ספורטיבית, אבל לאור הפיתוח של 
אזור המלונות, אין ספק כי הכיוון הוא להפוך אותו לשדה שיאפשר 

נחיתה של טיסות שכר בינלאומיות.

אנחנו מקדמים תכנית שנמצאת בוועדה המחוזית דרום של מנהל 

''היעד המרכזי של המועצה היה ונותר 
גידול דמוגרפי''
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טרמינל  ויפתחו  המסלול  יוארך  פיה  על  האוצר,  במשרד  התכנון 
נוסעים ואזורי תמך לתעופה. הדיונים נמשכים וכולי תקווה שבקרוב 

נוכל לעדכן  על התפתחויות חיוביות’’.

‘’המטרה – להגיע ל-500 בתי אב בכל יישוב’’
ומציג  מאוד  מחושב  הינו  דוננפלד  כי  ניכר  התכנוני  בהיבט  גם 
לראיה תכנית סדורה להרחבת היישובים ברחבי המועצה האזורית 
תמר. לדבריו, לפני כחצי שנה אושרת תכנית שמגדירה את גבולות 
הפיתוח של יישובי הכיכר, מתוך כוונה להגדיל את הקיבולת שלהם 
בהתאם לתכנית מתאר ארצית. התכנית מכשירה בפועל מגרשים 
ומייעדת אותם למגורים. דוננפלד מציין כי הדיון  שאינם חקלאים 
הקרובים,  בשבועות  להתקיים  צפוי  המפורטת  התכנית  בהפקדת 

כאשר הכוונה היא להעניק תוקף לתכנית עד לסוף שנת 2019. 

‘’הרעיון הוא להגיע למספר של 500 בתי אב בכל יישוב במועצה’’, 
עצמם.  ביישובים  פיתוח  תהליכי  על  במקביל  גיא, שמספר  אומר 
‘’בעין גדי אנו נמצאים בשני מהלכים, האחד קידום תכנית ‘’שכונת 
10 משפחות בקליטה מהירה כבר בקיץ  צרויה’’ שאמורה לקלוט 
להוות  שאמורה  הכדורגל’’  ‘’שכונת  היא  השנייה  התכנית  הקרוב. 
נוספת  תכנית  גם  יש  נוספות.  משפחות   50 של  לקליטה  בסיס 

לפיתוח ‘’שכונת הבוסתן’’ עם יחידות דיור נוספות.

בנווה זוהר השלמנו לאחרונה בנייה של תשתיות ל-140 מגרשים 
ישראל  )3-4 צימרים לכל מגרש(. רשות מקרקעי  צמודי צימרים 
החלה  כבר  בפועל  כאשר  המגרשים,  כל  את  לשווק  סיימה 
בנייה ביישוב. במקביל אנו מבצעים מתיחת פנים ליישוב הוותיק 
במסגרת תכנית ‘’ישן מול חדש’. במסגרת זו אנו משפרים את פני 
הדיור הקיים במטרה להביא אותו לסטנדרט חדיש יותר. ביישוב 
קיימת תכנית נוספת של מרכז מסחרי שנרכש על ידי יזם ועתיד 
על  אבסולוטי  באופן  הנשען  המלונות  ולאזור  ליישוב  עוגן  להוות 
תיירות. בנוסף, גם אזור התעסוקה של נווה זוהר שנמצא בסמוך 
למועצה מהווה את העורף הלוגיסטי של אזור בתי המלון, שעתיד 
לתת את המענה הזה. הכיוון הוא לבנות בעתיד גם מגורי עובדים 
נגיש  שירות  מתן  תוך  המלון  בתי  לפיתוח  מענה  במתן  שיסייעו 

ויעיל יותר.

אנו  תמר,  האזורית  במועצה  ביותר  הצומח  היישוב  עמשא,  בהר 
 54( א’  שכונה  הרחבת  סיום  את  שכולל  מתקדם  בשלב  נמצאים 
בשתי  ב’.  שכונה  עבור  אלו  בימים  תשתיות  והכשרת  משפחות( 
השכונות מדובר על כ-100 מגרשים סה’’כ, כאשר בשכונה ב’ קיימת 
אופציה בחלק המגרשים לבצע אירוח כפרי. כמו כן, אנו מפתחים 
את אזור מבני הציבור שהסנונית הראשונה שבו תהיה גן ילדים דו 

כיתתי שייחנך בשנת הלימודים הבאה’’.

מה לגבי הדיבורים על הקמת תיכון אזורי חדש?
מבנים  עם  שנה   50 בן  כבר  הוא  גדי  בעין  התיכון  כי  לציין  ‘’ראוי 
מיושנים שאינם עומדים בתקנים. היות והמועצה חרתה על דגלה 
הארצית,  ברמה  ומופת  דוגמא  לשמש  במטרה  החינוך  נושא  את 
כך,  לשם  החינוך.  של  הפיזיות  בתשתיות  מושקע  חלק מהמאמץ 
גדי  בעין  יהיה  שמיקומו  חדש,  אזורי  תיכון  של  בנייה  על  הוחלט 
זוהר. מדובר בתיכון מודרני, אותו מתכנן האדריכל, ד’’ר  או בנווה 
ב-2021  להיחנך  אמור  התיכון  ירוקה.  בבנייה  המתמחה  קורי,  יוסי 
ולספק מענה ל- 500 תלמידים )16 כיתות(, לרבות הגדלת הפנימייה 

והמכינה הקדם צבאית הפועלות בעין גדי. 

באותה נשימה, כדאי לעדכן גם על התכנית להקמת מרכז אזרחי 
בכיכר סדום, שיאגד בתוכו את הפונקציות הציבוריות שמשרתות 
להתחיל  אמורה  הקמתו  האופטימלי  בתרחיש  היישובים.  שני  את 
פרוגרמה  בניית  של  בתהליך  נמצאים  אנו  אלו  בימים  ב-2020. 
עתיד  המרכז  האזרחי.  המרכז  לאזור  היישובים  הנהלות  בשיתוף 
לכלול מרכז צעירים, מתנ’’ס, אולם מופעים, בריכת שחייה, ובנוסף 

ישלב בתוכו אלמנטים מסחריים’’. 

''הרצון הוא להשמיש את מנחת בר 
יהודה כשדה תעופה בינלאומי''

אתה אחראי גם על תחום התעשייה במועצה. על אילו חידושים 
תוכל לעדכן את התושבים בנושא הזה?

‘’אז ככה. המועצה מקדמת באמצעות מוסד שמואל נאמן בטכניון 
של  המטרה  רותם.  במישור  התעשייה  אזור  להרחבת  אב  תכנית 
התכנית היא לזהות את אפיקי הרחבתו של האזור שמהווה אופק 
תמר,  האזורית  המועצה   – מקומיות  רשויות  לשלוש  תעסוקתי 
והוועדה  ידי משרד הכלכלה  ודימונה. התכנית מקודמת על  ערד 
בתכנית  לתעשייה  שמיועדים  המגרשים  כאשר  דרום,  המחוזית 
התקפה מיועדים לכריית חול. בימים אלו אנו נמצאים בשלב של 
איתור חלופות לקידום תכנית סטטוטורית שתספק מענה לביקוש 
התעשייתי יחד עם הביקוש לחול. על פי ההערכות תוך כשנתיים 

התכנית תזכה לתוקף. 

האמוניה  מפעל  את  לסגור  הממשלה  להחלטת  בהמשך  בנוסף, 
המשך  ומוצרי  אמוניה  שייצר  מתקן  הקמת  על  הוחלט  בחיפה, 
התכנית  של  אישורה  את  לקדם  לאחרונה  סיימנו  רותם.  במישור 
ויש כבר חברה יזמית שמתכוונת להתחיל בבניית המפעל. האמוניה 
רותם  במישור  שנמצאות  רבות  בתעשיות  גלם  חומר  היא  כידוע 
באזור.  יוקם  שהמפעל  היה  שטבעי  כך  דשנים,  בייצור  העוסקות 
ברמת המאקרו, אין ספק שהקמת מפעל שכזה תגדיל את מעגל 

העבודה והמועסקים בנגב בצורה משמעותית’’.

בוועדה  לתעשייה  השירות  שיפור  הוא  לציין  שחשוב  משהו  עוד 
המקומית במסגרת הסרת חסמים. במהלך של עבודה עם חברה 
המקומית  הוועדה  את  וליוותה  פעולה  בשיתוף  שעבדה  חיצונית 
היתרי  הוצאת  וחסמים בתהליך  בקבוק  צווארי  זוהו   ,2017 במהלך 
בנייה. התהליך של החברה הסתיים ומתחילת 2018 אנחנו מיישמים 
במועצה את המסקנות תוך חתירה לשיפור אינטנסיבי של הממשק 
עם המפעלים וענף התעשייה, ואכן התהליך להוצאת היתרי בנייה 

התקצר באופן משמעותי. 

תיירות
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המועצה  תושבי  עבור  רבות  אסוציאציות  מעורר  ונגר  ניר  השם 
הקהילה  ומנהל  כמזכיר  אותו  מכירים  חלקכם  תמר.  האזורית 
ביישוב הר עמשא לשעבר, אחרים זוכרים לו חסד נעורים בזכות 
מגוון תפקידי ניהול בתחום התיירות בקיבוץ עין גדי, אולם סביר 
הנוכחי  תפקידו  במסגרת  לכישוריו  התוודעתם  שרובכם  להניח 

בשנה וחצי האחרונות, כמנהל אגף התיירות של המועצה. 

''עלי  ונגר )53, נשוי +4, תושב עין גדי( מספר בראיון מיוחד עבור 
תמר'' על היקף פעילות יוצא דופן מבחינה תיירותית בו לקח חלק 
האגף בראשותו בחודשים האחרונים, כזה אשר נועד לקדם את 
האזור ולהגדיל את תנועת התיירות נכנסת אליו, הן מצד תיירים 

זרים והן מצד מבקרים מקומיים מרחבי הארץ. 

שנה  כל  המתקיימת  התיירות  ירידי  עונת  את  עתה  זה  ''סיימנו 
''הירידים  דבריו.  את  ניר  פותח  כבוד'',  מעוררת  בצורה  בחורף, 
הרלבנטיים עבורנו מדי שנה, נפתחים בתחילת חודש פברואר עם 
יריד ה-IMTM בתל-אביב, שם הצגנו זו השנה השנייה בצוותא עם 
ערד, תחת  עיריית  עם  גם  ולראשונה  מגילות,  המועצה האזורית 
האורחים  כי  הבנה  מתוך  זאת  עשינו  המלח''.  ים  ''ארץ  המותג 
כאן.  והמועצות  הגבולות  בין  מבדילים  אינם  לאזור,  שמגיעים 
הסלוגן שלנו היה ''הים, המדבר והכפר'' שמייצגים את האלמנטים 
מדבר  לרבות  עיקרי,  משיכה  כמוקד  באזור  לתיירות  האופייניים 
יהודה הנמצא מסביבנו ותחום התיירות הכפרית שהולך ומתפתח. 
במהלך הירידים השקנו מפות תיירות משותפות, את קטלוג ''ארץ 
פעולות  מגוון  ועוד  ולשבים,  לעוברים  בדוכן  שחולק  המלח''  ים 
והאטרקציות  הפעילויות  היצע  את  לחשוף  שנועדו  שיווקיות 

באזורנו''.

האגף  מבחינת  הדגש  בתל-אביב,  ליריד  הכבוד  כל  עם  אולם 
התרכז בשלושת הירידים הבולטים של תעשיית התיירות העולמית 
)WTM בלונדון, ITB – ברלין, MITT – מוסקבה( שם הוקם דוכן ייעודי 
משותף למועצה האזורית תמר ולהתאחדות המלונות באזור תחת 

."DEAD SEA LAND" הכותרת

''היריד חולק לשלושה ימים כל אחד, והתחלק בין פגישות עם קהל 
מלונאים,  תיירנים,  תעופה,  אנשי  נסיעות,  סוכני  שכללו  מקצועי, 
עיתונאים, בלוגרים ועוד, לבין יומיים נוספים בהם נפתחו הירידים 
של  כסוג  פעלנו  לקהל  הפתוחים  היומיים  במהלך  הרחב.  לקהל 
ישראל בכלל  תחנת מידע לאנשים שהתעניינו בביקור במדינת 

נוכחות בירידי התיירות המובילים בעולם, ההכנות לקראת חג הפסח, ועד למשלחות האירוויזיון 
שתגענה ליום צילומים מרוכז באזור. מנהל אגף התיירות במועצה, ניר ונגר בראיון פרידה, רגע לפני 

שהוא עובר לאתגר הבא 

ובים המלח בפרט. סיפקנו מידע על אטרקציות והמלצות לבילוי 
ולינה, בדגש על תיירות ה-FIT )בודדים( שבאזורנו''.

ותחילת עונת התיירות  אנחנו נמצאים רגע לפני חג הפסח 
באזור. כיצד אתם נערכים?

בפסח  המלח.  ים  באזור  עמוסה  תקופה  זו  כללי  באופן  ״פסח 
הקרוב נעסוק בעיקר בנושא השיווק, הפרסום והגברת המודעות 
בארץ לאזור, שכן אנו חשים בירידה בתיירות פנים ברחבי הארץ. 
במדיות  ושיווק  בפרסום  שלנו  המשאבים  את  להשקיע  ננסה 
בנוסף,  ביותר.  היעיל  הפרסום  אמצעי  את  שמהוות  החברתיות 
סדרה  מקיימים  אנו  סדום,  כיכר  של  התיירות  עמותת  בשיתוף 
''זמן מדבר'' יחד עם  של סופי שבוע )גם בפסח( תחת הכותרת 
פעילויות למשפחות עם ילדים בכיכר סדום, שמטרתן לחשוף את 

התיירות והאפשרויות המוצעות השונות באזור''.

האם יש לך עדכונים נוספים עבור תושבי המועצה? 
כחלק מהשיווק התקשורתי והתדמיתי של האזור, דוברת המועצה, 
עופרה גזית בשיתוף אגף התיירות, יארחו בחודש מאי כ-500 אנשי 
משלחות האירוויזיון ועיתונאים, במטרה לחוות את חווית ים המלח. 
ונגר מתייחס לקראת המאורע: ''במסגרת יום כיף אזורי שיתקיים 
כלל  נזכה לארח את  הדוברות,  ומחלקת  התיירות  בשיתוף אגף 

המשלחות. זוהי ללא ספק בשורה מרגשת עבור אזורנו.

אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לכל מי שלקח 
חלק בהפקת מרתון ''ארץ ים המלח'' ההיסטורי שקיימנו בתחילת 
על  ריצה  שכלל  המלח  ים  מפעלי  בשיתוף  נפלא  אירוע  השנה, 
הסוללות, בהשתתפות מעל 2000 רצים מרחבי הארץ. אנחנו כבר 

עם הפנים לקראת המרתון הבא בשנה הבאה''.

לסיום, אנחנו מבינים שפניך אל עבר אתגר חדש. האמנם? 
את  בקרוב  לסיים  עתיד  אני  בעשייה,  מלאות  וחצי  שנה  ''לאחר 
כמנהל  חדש  אתגר  עבר  אל  ולפנות  התיירות,  באגף  תפקידי 
הכרה  מתוך  לתפקיד,  ניגשתי  במועצה.  וקהילה  יישובים  אגף 
בחשיבות של פעילות המועצה בתוך היישובים ומערכת היחסים 
השירותים  שיפור  על  בדגש  התושבים,  לבין  בינה  הנבנית 
התחומים.  בכל  צמיחה  מגמת  והמשך  ביישובים  החיים   ואיכות 
עם  יחד  לתושבים  והן  למועצה,  הן  לתרום  שאוכל  מאמין  אני 
במהלך  שצברתי  ומהידע  מניסיוני  ולהעניק  היישובים,  הנהלות 

השנים, במטרה לקדם את הפעילויות הנדרשות''. 

על 
המפה

אנחנו



ב-1 בפברואר עשינו היסטוריה במועצה האזורית 
תמר. לראשונה אי פעם התקיים מרתון ארץ ים 
המלח במקום הנמוך בעולם בהשתתפות אלפי 
ספורטאים מהארץ ומהעולם אשר הגיעו עד 
 לקצה גבול היכולת ב-4 מקצים תחרותיים 
)מ-10 ועד 50 ק''מ( , כל זאת בשילוב נופים 

עוצרי נשימה האופייניים לאזורנו.

צפו בתמונות מאירוע מרגש ומאתגר שהינו 
שילוב של נפש בריאה בגוף בריא.

נתראה בשנה הבאה
31.1.2020
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על קו הזינוק 
מרתון ים המלח, מ.א. תמר- עושים הסטוריה!



חינוך
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הייתי גם שותף להקמתו של בית הספר היסודי ב… קיבוץ קליה, 
מעון יום בוורד יריחו. כן כן, זו לא טעות. עד 1993 מועצה אזורית 

"תמר" שירתה נאמנה גם את תושבי מגילות. 

עם  צוות  ועבודת  קהילתית  התכנסות  שזימן  נוסף  אתגר 
התושבים, היה המעבר לבית ספר יסודי אזורי ע"ש יואב גבעתי. 
בתהליך חשיבה מרתק עם תושבי האזור בו נפגשתי עם קבוצות 
אנשים בביתם לשם שיח משמעותי ופורה, על חינוך ושינוי, על 
החששות והפחדים שבסופם הוקם בית ספר יסודי חדש בנוה 
זימן עשייה משותפת  זוהר בהסכמה "מקיר אל קיר". המעבר 
איכותית לצד פתרון קונפליקטים והבנת החשש הנלווה לשינוי. 

שינוי נוסף שנכנס בתקופתי בחינוך הוא המעבר לחמישה ימי 
לימוד במערכת החינוך, וגם מגמות הלימוד הורחבו וגוונו, הוקמו 
סייעות שעם  וכיתתיות,  סייעות פרטניות  ונכנסו  כיתות קטנות 
לאפשר  במטרה  הוראה  ללמוד  להן  ואפשרתי  עודדתי  הזמן 

התפתחות והגדלת מאגר המורים המקומיים.

הושקעו מחשבה  שבו  הרך  הגיל  תחום  את  נשכח  לא  וכמובן 
רבה. הקדשנו תשומת לב מתוך הבנה כי אלו השנים הקריטיות 
בחיי ילדינו, שם אנו בונים את הקרקע להמשך הדרך במערכת 
החינוך. ב"גן עדן" זה יש להשקיע את המיטב לא פחות מאשר 

בשנים הבאות .

היו שנים של ״חופשה״ מתחומי החינוך בהם נחשפתי לנושאים 
ואיכות  התיירות  התפעול,  מחלקת  כמנהל  חשובים  ואתגרים 
של  העשייה  בליבת  הנמצאים  משמעותיים  תחומים  הסביבה. 
כי  שמח  אני  האזור.  לתושבי  פרנסה  מקור  ומהווים  המועצה 
ניתנה לי ההזדמנות להדליק זרקור בתחומים מתפתחים אלה. 

התיירות הכפרית ושיתוף הפעולה עם תושבי האזור איפשרה יחד 
להקים ולמסד את מסגרת העבודה אל מול המועצה. לצד עבודה 
את  להגביר  במטרה  המלונות  והתאחדות  התיירות  משרד  עם 

החשיפה של ים המלח לתיירות כפרית. 

בוקק.  עין  באזור  שפכים,  טיהור  הוא  בדרכו  מרתק  נוסף,  תחום 
לאחר למידה, הבנת הנושא וקשייו הקמתי יחידה לטיפול בשפכים 
בעקבותיו הוקם מט״ש חדש אשר מזרים את שפכיו, באיכות ראויה, 
למטע התמרים של "עין- גדי" ומשקה את הצמחייה בעין בוקק. על 
נושא איכות הסביבה, נושא נוסף שהיה לי לעונג לעבוד עם הרבה 

אנשים טובים וחרוצים ארחיב ברשותכם בהזדמנות אחרת...

ולסיום, אז איך נפרדים מבית? איך עוזבים מקום שאוהבים? אני 
עוזב מערכת חינוך בהתחדשות ובשינוי ועם תכנית להקמת קמפוס 
חדש לבית הספר התיכון, מתוך מחשבה כי דגל החינוך הוא המנוף 
המוביל לצמיחה וההתפתחות ביישובי המועצה. אני מאמין בחינוך 
ומקור  היישובים  בין  ללכידות  מקור  להיות  יכול  שהחינוך  וחושב 

לגאווה מקומית.

אם תשאלו אותי מה הדבר הכי חשוב שלמדתי במשך כל השנים... 
ובין  בקהילה  הפעולה  ושיתוף  לכידות  כי  ואומר  אתלבט  לא  אני 
תחושת  את  שיחזקו  הם  טובה  ושכנות  הדדית  ערבות  הקהילות. 
השייכות והגאווה שהרי חשיבותם ניכרת לאין ערוך יותר מכל מבנה 

או פרויקט פיזי בחבל ארץ מיוחד כשלנו. 

וכבוד הדדי לצד אהבת  זו של ערבות  לנגן מוזיקה  ונדע  ייתן  מי 
חינם, תו אחר תו, עוד הרבה שנים בסקרנות מדבקת, להאיר בה 

את העולם כולו.

 זה היה מרתק. מאחל לכם המשך עשייה פורייה...
והרבה בריאות ופרנסה טובה.
אני מרגיש שכאן הוא ביתי תמיד !

תבורכו...  
תושבים, עובדים וחברים יקרים. 

 באהבה רבה,
יעקב אקריש

מנהל אגף החינוך מסיים 38 שנים בתפקיד ופורש לגמלאות. סיפורו אומר שלום

של האיש אשר החינוך ופיתוח ההתיישבות במועצה הינו נר לרגליו 

ולאפשר יצירתיות ומעוף.

קצרה היריעה מלהכיל עשייה רבת שנים זו, אך יש בי תשוקה לספר 
על חלק מאירועים שהיו לי כאבני דרך משמעותיים במסע זה.

הראשון והמרגש הוא מרוץ "עין גדי", שבו הייתי שותף במשך 20 שנה. 
היה זה אחד מהאירועים הקהילתיים המשמעותיים, ששילב עשייה 
של אנשי המקום, לצד ילדים ועובדי מועצה בהתנדבות ובאהבה. 
הערבות  את  וחיזק  השייכות  לתחושת  תרם  שהוא  ספק  לי  אין 
הדדית שהיו חלק מהתרבות המקומית.  עשייה משותפת זו הפכה 
ז"ל  רון  ותומר  גיורא  של  לזכרם  גדי"  "עין  מרוץ  את  השנים   עם 
וזכה  ישראל  במדינת  הבינלאומי  הראשון  הספורטיבי  לאירוע 
להערכה רבה בארץ ובעולם. לדאבוני, בשנים האחרונות מארגניו 
גדי  מעין  נפרד  אף  הוא  האחרונה  ובשנה  המרוץ  אופי  את  שינו 

והתקיים בעין בוקק.

כאחד  עצמו  ומיצב  בארץ  חלוצי  שהיה  נוסף,  ספורטיבי  אירוע 
סדום.  בהר  הרים  אופני  אירוע  הוא  בתחום,  החשובים  האירועים 
למומחים  שואבת  לאבן  והיה   90 ה-  שנות  בראשית  שהתקיים 
בתחום. גם הוא בניהולי היה בזמנו כמנוף לעשייה מקומית ושתוף 

פעולה עם תיירות מקומית.

ובנוסף, במהלך השנים למדתי להכיר לא מעט תפקידים בהם עסקתי 
: מנהל מחלקת חינוך, תרבות וספורט, רכז ביטחון, מנהל אגף תפעול 
לי  זה פתח  ומזה שנים גם מזכיר המועצה. מגוון תפקידים  ותיירות 

אופקים חדשים, אינטראקציות מעניינות ומגוון רחב של אתגרים. 

בשנים הראשונות הייתי שותף להקמת אולמות התרבות והספורט 
בעין גדי שמשמשים עד היום את הקהילה ומוסדות החינוך ב"תמר". 

תושבים יקרים, 
לאחר 38 שנות עבודה בחבל "ים המלח" אני נפרד בסוף חודש יוני 

מהמועצה האזורית "תמר". 

אני אומר שלום ותודה למקום שהפך לביתי השני, וחותם כמעט ארבעה 
עשורים של עשייה נפלאה, משמעותית, למען הזולת והקהילה. עשייה 
בה שזורים מגוון רחב של תחומים אך גם מגוון רחב של יחסים, שהרי 
משותפת  ועשייה  יחסים  רקמנו  וביחד  אחת"  אנושית  רקמה  "כולנו 
שבהם זרעתי ערכים של נדיבות, הקשבה, כבוד הדדי וצניעות. מסע 
ארוך שנים זה, לא רק אפשר לי התפתחות אישית ומקצועית. אלא 
עם  תושבים  וגם  ומסורים  נאמנים  חברים  להכיר  לי  אפשר  בעיקר 
ניתן  יעיל ומשמעותי שבזכותם  מוטיבציה של תרומה, שיתוף פעולה 
להשיג את מטרותינו כקהילה. עשייה משותפת זו הייתה לי משמעותית 

והמסע היה מעניין ומעצים. 

בי  נתנו  זה התוודעתי לשלושה ראשי מועצה אשר  במהלך מסע 
אמון ואפשרו לי מרחב פעולה רחב.

אותי  שקיבל  ורבי,  מורי  ז״ל  שמיר  משה  את  רק  פה  אזכיר 
לעבודה וממנו למדתי הרבה אך בעיקר את ערכה של המסירות. 
לחמר  מאשר  דוהרים  סוסים  לרסן  מעדיף  ״אני  אומר:  היה  הוא 
בחמורים …״, רמז עבה לגבי הציפיות שלו מעובדיו וכך גם דרכי 
לסמוך  יומית,  היום  בעבודה  במגע  עימם  שבאתי  השותפים  עם 

יעקב אקריש )שני משמאל( וצוות אגף 
החינוך במועצה

יעקב אקריש

חינוך
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בימים אלו ממש חווים תלמידי התיכון האזורי בעין גדי תהליך שינוי 
התכנית  כתליו.  בין  וההוראה  הלמידה  מהות  של  מחדש  ועיצוב 
המועצה  של  החינוך  מחלקת  בשיתוף  המבוצעת  המהפכנית 
פיתוח  על  ומתבססת  יום,  מדי  וגידים  עור  קורמת  האזורית תמר, 
התנסות  תוך  מעשיות  פרקטיקות  הכוללות  למידה  מיומנויות 

בלמידה מאתגרת ובעלת מאפיינים ייחודיים.

למה אנחנו מתכוונים אתם ודאי שואלים? ובכן, כחלק מחזון התיכון 
מועצות  מ-2  שונים  יישובים  מ-10  תלמידים  אליו  המקבץ  האזורי 
ומגילות( הוחלט על צורך מהותי לרענן את מרחב  )תמר  אזוריות 
זה מתממש  חזון  המודרני.  לעידן  ולהתאימו  הבית ספרי  הלמידה 
הלכה למעשה באמצעות מגוון רחב של אפשרויות למידה ''בלתי 
יזמות  אדריכלות,  גינון,  שיעורי  היתר  בין  הכוללות  קונבנציונליות'', 
למצוינות  בחתירה  וכלה  מוצרים,  ועיצוב  אתרים  בניית  צעירה, 
בארץ  מובילים  אקדמיים  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות 
בארה''ב  היוקרתית  סטנפורד  אוניברסיטת  כדוגמת  ובעולם, 

ואוניברסיטת תל-אביב. 

מי שמנצחים על התהליך העמוק הזה בשנתיים האחרונות הם צוות 
ההוראה בראשותו מנהל התיכון, בן אראלי )39( אשר התפנה מעיסוקיו 
הפדגוגיים והניהוליים, לטובת ראיון מיוחד עבור ''עלי תמר'', במהלכו 
מנסה  הוא  אותו  שלו  החינוכי  מאמין''  ''האני  ואת  משנתו  את  פרס 

להנחיל ל-240 תלמידים ב-15 כיתות סה''כ עליהן הוא אמון.  

''אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת עבור התיכון, הכוללת 
שינוי מחשבתי הנובע מתוך חזון לפתח את בית הספר של העתיד'', 
כך לדבריו. ''עבר קצת יותר מחודש מאז קיימנו כנס מקצועי בתיכון 
ספר  בתי  מנהלי  מ-30  ליותר  הציגו  שלנו  המעולים  המורים  במהלכו 
מכל הארץ את הלמידה החדשנית אותה פיתחו בעצמם. הרעיון עצמו 
כולל יישום פרקטיקות לימודיות חדשות בשיתוף מלא של צוות המורים 
והצוות הפדגוגי. מאחוריו עומד הרצון להעניק לתלמידים שלנו כלים 

חינוכיים איכותיים שישמשו אותם בחייהם הבוגרים''.

חינוך

דור הולך ולא נעלם 

יש לך דוגמאות בשטח לחזון הזה?
את  מקיימים  אנו  בה  שלנו  הביניים  חטיבת  את  למשל  ''קח 
התלמידים  במהלכו  בשבוע  יום  זהו  מהעולם''.  ''למידה  פרויקט 
מתנסים בלמידה שאינה בית ספרית, ומקיימים קורסים בנושאים 
משקיעים  אנו  בנוסף,  הומניסטיקה.  למשל  כמו  מוסף  ערך  בעלי 
מספר  גייסנו  כך  לשם  אנגלית.  לימוד  בפיתוח  גדולים  משאבים 
התלמידים.  את  ללמד  בקרוב  שיחלו  מארה''ב  אמריקאים  מורים 
באזור  לגור  מורים שעברו  של  מחנכים  קהילת  הקמנו  גם  השנה 
ממקומות שונים ברחבי הארץ. הם עשו זאת במטרה לקחת חלק 
פעיל במהפכה החינוכית של התיכון, כאשר המטרה היא לגייס כוח 
עבודה איכותי שבחר להיות שותף לעשייה. פרויקט נוסף שאני גאה 
בו מאוד מאפשר לתלמידים לעבור קורסים אקדמיים כבר בשלב 
בדרישות  עמדו  כלומר  קורסים,  ב-3  הצליחו  ואלו  במידה  התיכון. 
תל-אביב,  אוניברסיטת  של  אקדמיות  גמר  ובבחינות  האקדמיות 
הרי שהם יהיו זכאים לפטור עתידי מפסיכומטרי ברוב הפקולטות 

באוניברסיטת תל אביב''. 

''טובעים שינוי חינוכי עמוק''
כאשר אראלי מדבר על חזון חינוכי, הוא בהחלט יודע על מה הוא 
ומי שגדל  מדבר. כאיש חינוך בכל רמ''ח איבריו מזה כ-15 שנים, 
בעין גדי, קיבוץ אליו חזר לפני כשנתיים, עת קיבל על עצמו את 
תפקיד מנהל התיכון האזורי. ''אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך 
שינוי חינוכי עמוק אותו אני מוביל בצוותא עם צוות המורים'', הוא 
מציין. ''המטרה שלנו היא לעצב מחדש ולטבוע במשותף, מושגים 
כמו ''מהי למידה'' ו''מהי הוראה בעולם המשתנה'', ובמקביל לספק 
אזרחים  להיות  היכולת  ואת  האופטימליים  הכלים  את  לתלמידים 
עתיד  על  שישפיעו  וכאלו  הזה,  בעולם  ומשפיעים  משמעותיים 
על  צוות,  עבודת  על  הרבה  מדובר  בפרקטיקה  שלנו.  החברה 
יצירתיות, גמישות והעברת האחריות ללמידה מהתלמידים עצמם. 
כמדד  הבגרות  בבחינות  בעבר שראתה  לתפיסה  הכבוד  כל  עם 

בשקט בשקט מתעוררים כל בוקר תלמידי התיכון האזורי בעין גדי למציאות חינוכית חדשה הכוללת דגש על למידה 
חווייתית ופיתוח מיומנויות בעולם המודרני. מנהל התיכון, בן אראלי: ''רואים את עצמנו כמעבדת חינוך של דור העתיד'' 

ויותר אנשים מבינים שהן בוחנות בעיקר  יותר  משקף, הרי שכיום 
או פותחות דלתות עבור  אינן מנבאות הצלחה  הן  אולם  ידע,  על 
מוותרים  לא  לרגע  אנחנו  שני,  הבוגרים. מצד  בחייהם  התלמידים 
על האפשרות לפתח תלמידים מצטיינים שיצליחו בגדול במבחני 
מנת  על  רבות  ומשקיעים  החינוך,  משרד  של  ובמדדים  הבגרות 

להתקרב ככל הניתן ל-100 אחוז זכאות לבגרות''. 

מהן שיטות הלמידה האופייניות לתיכון ? 
קו  מתוך  שונה  מסוג  הוראה  על  הלמידה  את  מבססים  ''אנחנו 
למעשה  מדובר  השגרתית.  ללמידה  מעבר  שמסתכל  מחשבה 
על  ולא  מיומנויות  פיתוח  על  שמתבססת  דרך  פורצת  בהוראה 
ידע בלבד. מבחינתנו, הרעיון הוא לא ללמוד עוד בפרק בתנ''ך או 
היסטוריה, אלא בעיקר לחשוף בפני התלמידים כיצד ללמוד באופן 
עצמאי, כיצד להתמודד עם טקסטים ברמה גבוהה, לפתח חשיבה 
ביכולות  מהותי  לשיפור  שיובילו  אלמנטים  שלל  ועוד  ביקורתית, 
הלמידה שלהם. התיכון, ולא בכדי, רואה את עצמו כמעבדת חינוך 

של ממש, שמתפקידה לפתח את בית הספר של העתיד.

חשוב לציין כי בבסיס העבודה החינוכית שלנו עומדת הידיעה כי 
ובעלי  מוכשרים  מם  הם  בקרבנו  המתחנכים  הנוער  ובני  הילדים 
שלל  את  להביא  להם  לסייע  רק  צריכים  אנחנו  גדול.  פוטנציאל 

הכישורים הללו לידי ביטוי ולממשם''.

מהו היקף שיתוף הפעולה ויחסי הגומלין בין התיכון למועצה 
האזורית?

היקרים  החינוך  אגף  אנשי  לרבות  תמר,  האזורית  ''המועצה 
הפועלים בשורותיה, מאפשרת לנו לצמוח ולבצע מהפכה חינוכית 
של ממש בתמיכה ובעבודה צמודה לכל אורך השנה. זו הזדמנות 
להגיד תודה לכל מי שמיישרים קו עם האג'נדה החינוכית שאנחנו 
מחדירים כאן, בראשותו של ראש המועצה, דב ליטבינוף, המנכ''ל 
יובל מסילתי ואנשיו היקרים העוסקים במלאכה. אין ספק שאלמלא 

התמיכה שלהם, היינו במקום אחר לגמרי היום''.

עם אילו אתגרים אתה מתמודד כמנהל תיכון אזורי? 
''אתגרים ומכשולים הם חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו בתחום 
החינוך. אני חושב שהאתגר המרכזי שאנחנו מתמודדים איתו נסוב 
במערכת,  כאן  להטמיע  מנסים  שאנחנו  החינוכי  התהליך  סביב 
קצב  באותו  השינוי  את  מקבלים  כולם  לא  ומורכב.  איטי  שהינו 
ולחלק מהמורים, ההורים והתלמידים, הוא לא קל. זהו קושי שאין 

להתעלם ממנו, שכן בתהליך כה משמעותי לא הכול ורוד''.

עם איזה מסר היית רוצה שייצאו מהכתבה הזו תלמידי התיכון, 
ההורים ויתר התושבים ביישובי המועצה?

''הייתי רוצה להזמין את כל מי שחפץ בכך וסקרן לגבי השינוי האמיתי 
שמתרחש כאן בתיכון האזורי, להצטרף למהפכה ולשינוי הזה שאנחנו 
עוברים כאן מדי יום ביומו, ובסופו של תהליך פשוט ליהנות מהדרך. 
תודה גדולה למורים שנדרשים לעשות עבודה יוצאת דופן, יחד עם 

צוות בית הספר המסור. אלמלא הם לא היינו כאן''.

משהו חדש מתחיל

“אמנות מודרנית היא יצוג של הפרספקטיבה 
האינדיבידואלית באימפרסיוניזם המודרני''

סיום מפואר של תלמידי מגמת האמנות בבית ספר תיכון 
אזורי עין גדי. גם בשדה פעולה זה ריחות השינוי משתבחים. 

נודה למנהלת ומורת המגמה, אורנית סיני, על פועלה להצלחת 
התערוכה.

צפו בתמונות מהאולם אזורי "אבני" שבקיבוץ. כל הכבוד ! 

בן אראלי 



חזון המועצה האזורית תמר מושתת מזה שנים ארוכות על השקעה 
משמעותית בתחום החינוך. השקעה זו נובעת מתוך ראייה רחבה כי 
יש צורך להעניק ארגז כלים מגוון ככל האפשר לבני הדור הצעיר 
המתגוררים ביישובי המועצה, בשילוב חינוך לערכים, לקיחת אחריות 
בתהליכי  להם  תסייענה  חברתיות אשר  ומיומנויות  כישורים  ופיתוח 

גיבוש זהותם וחייהם הבוגרים.

על מנת לממש חזון זה ולהביאו לידי ביטוי, עמלים אייל קידר, מנהל 
בית הספר היסודי ''תמר'' הפועל בנווה זוהר, יחד עם צוות המורים 
לבקרים  חדשות  הספר,  בית  בשורות  הנוספים  תפקידים  ובעלי 
במטרה להעניק ל-112 התלמידים חינוך מיטבי העולה בקנה אחד 
עם חיבור לקהילה, לטבע הייחודי לאזור, ביחד עם המענה החינוכי 

הנדרש במקצועות הליבה וההעשרה השונים.

''בימים אלו אנו נמצאים בעיצומו של שינוי תפיסתי, שהינו למעשה 
התלמידים'',  עבור  וההערכה  ההוראה  צורת  של  מעמיק  שינוי 
הזה  ''השינוי  תמר''.  ''עלי  עבור  עמו  הריאיון  בפתח  אייל  מבהיר 
הוראה  של  לכיוון  מסורתיים  והערכה  מהוראה  במעבר  מקורו 
המבוססת על למידה מותאמת ברמה הקבוצתית והאישית כאחד. 
השנה למשל התמקדנו בהוראת המתמטיקה לכיתות ג'-ד', כאשר 
התלמידים לומדים במרחב למידה שאינו כיתה מסורתית. במרחב 
זה קיימים סוגים שונים של צורות ישיבה והילדים מקבלים משימות, 
באופן  סדר.  ובאיזה  לבצע  מהן  אילו  עצמאי  באופן  בוחרים  אך 
לומדים  ובמקביל  עצמאית  חשיבה  מפתחים  התלמידים  שכזה 

לעבוד כצוות''.

היבט נוסף עליו שמים דגש אייל וצוות ההוראה בבית הספר תמר 
נמצאים.  אנו  בו  הדיגיטלי  לעידן  כיאה  בהיבט הטכנולוגי,  מתמקד 
''אנחנו לא חיים בפלנטה אחרת, כך שכמי שאחראים על חינוך ומתן 
מיומנויות לקראת העתיד, הרי שהנושא הטכנולוגי והדיגיטלי מהווה 
עבורנו בבית הספר יעד מרכזי.  במסגרת זו אנו מקיימים פרויקט 
הארצית.  ברמה  מובילים  אנחנו   שבזכותו  פרויקט  תקשוב,  מוביל 
אנחנו מאמינים שזו לא חוכמה לרכוש מחשבים, אלא מה שחשוב 

הוא מה עושים איתם''.

תסביר. 
''בכל כיתה בבית הספר יש מקרן חכם, מקרן אודיו ומחשב מתקדם. 
השימוש בהם מתבצע בשוטף מדי יום. בנוסף, לכל תלמיד בכיתות ג' 

חינוך

עד ו' יש מחשב נייד אישי שנמצא בבית הספר וזמין עבורו )השנה יש 
לכל שני תלמידים(. השימוש במחשבים אינו מטרה אלא אמצעי לגיוון 
המסורתית  בצורה  רק  ללמוד  לא  לתלמיד  לאפשר  ונועד  ההוראה 
באמצעות או ספר או על ידי קליטה של דברי המורה, אלא בדרכים 

חדשניות ומגוונות יותר המותאמות לצרכיו''.

אמנם מדובר בבית ספר אזורי, אולם משתתפים בו כדרך קבע 
בפעילויות ואירועים ארציים.

החינוך  משרד  של  ''שגרירים''  בפרס  זכינו  לאחרונה  רק  נכון.  ''זה 
על פלטפורמה חברתית שפיתחנו עבור פעילויות ברמה החברתית-
מספר  פני  על  שהתפרסה  דופן  יוצאת  בפעילות  מדובר  ערכית. 
מפגשים בהובלת המחנכת, נחמה ריצ'רדסון, שעמדה בסימן ''כיתה 
יצירת מרחב  כללה  והתלמידים. הפעילות  ההורים  ירוקה'', בשיתוף 
מחומרים ממוחזרים )משטחים, ארגזים, רשתות לול ועוד( תוך רצון 
יומיומיים  לצרכים  בהם  ושימוש  הטבעית,  בסביבה  אותם  לשלב 

במרחב, כמו ספות, אדניות, עציצים ושולחנות.  

אנחנו משתתפים גם בתחרות ארצית במתמטיקה הנקראת ''עשר 
לחזור  היא  והמטרה  הארצי,  לגמר  עלינו  שנתיים  לפני  אצבעות''. 
כל העת  רצון במסגרת התכנית לשחק  יש  לילדים  לשם בהקדם. 
משחקים מתמטיים, ולפתח את החשיבה הלוגית שלהם. זה לא דבר 

מובן מאליו. 

בנוסף, אנחנו מבצעים שלוש פעמים בשנה מיפוי מיומנויות וידע של 
התלמידים, באמצעות מבחנים ממוחשבים דרך חברת ״עת הדעת״, 
מבחנים על פי הסטנדרטים של משרד החינוך. כל ילד נכנס למבחן 
ממוחשב עם קוד וסיסמא, ומתחיל למלא את השאלון. המערכת הזו 
משמשת אותנו לטובת מיקוד תכניות העבודה הכיתתיות, האישיות 

וקידום הילדים ברמה הלימודית''. 

פסח אוטוטו מתקרב. אילו פעילויות הכנתם לתלמידים בסימן 
החג? 

בסדר  ישתתף  הספר  בית  כל  מצות,  אפיית  של  פעילות  "נקיים 
פסח בית ספרי מרהיב שיתקיים במבואה הראשית. במהלך הסדר 
הילדים יברכו, יאכלו את מאכלי החג, ייקחו חלק בקריאת חלקים 
הוא  הרעיון  החג.  מנהגי  על  ילמדו  ובמקביל  מההגדה,  מרכזיים 
לחשוף את הילדים למסורת ישראל בצורה שקופה ללא סממנים 

של כפייה או הכרח.

בית הספר תמר – חינוך עם משמעות
ראיון עם אייל קידר, מנהל בית הספר תמר בנווה זוהר, על התפיסה החינוכית הייחודית עבור 

תלמידי האזור. הדגש: הוראה המבוססת על למידה קבוצתית, פיתוח מיומנויות חברתיות 
ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים

הורה  להורה,  מורה  בין  הבינאישי  הדיאלוג  בשיפור  התמקדות 
תלמיד, ובין התלמידים עצמם 

והצוות  ההורים  התלמידים,  עבור  שאלונים  מילוי  כלל  זה  פרויקט 
החינוכי, שנועד לבדוק מהן הנקודות ודרכי העבודה היעילות ביותר 
לצורך שיפור הדיאלוג, שעל בסיסן נכתבו תכניות עבודה לקידום 

וטיפוח הדיאלוג. 

תלמידי  מול  ה'  תלמידי  של  קריאה  ועידוד  חונכות  פרויקט 
כיתה ב'

ומקיימים  כחונכים  התכנית  במסגרת  משמשים  ה'  כיתה  תלמידי 
חינוכיים בשיתוף התלמידים הצעירים. הפרויקט התפרס  משחקים 
גם  להימשך  וצפוי  כבירה  להצלחה  זכה  חודשים,  שלושה  פני  על 

בשנת הלימודים הבאה. 

שבוע למידה מרוכז בנושא נחל צין
לאור הטרגדיה שהתרחשה בנחל באפריל אשתקד, הוחלט על ידי 
צוות בית הספר לשים דגש ולעורר בקרב את התלמידים מודעות 
הידע  את  להעמיק  היא  המטרה  ולשיטפונות.  לנחלים  דואלי  ויחס 
והלמידה בנושא, כולל ביצוע פרויקט סיום. הרעיון הוא לקיים השנה 
בית  תלמידי  לכל  באזור  מרוכז  סיור  הבאה,  הלימודים  בשנת  או 

הספר, שיהווה עדות מהשטח ביחד עם החומר הלימודי.

טיפוח בוסתן בית הספר
ייחודי שיזמה קבוצת הורים לתלמידים, בהובלת נטע צבר  פרויקט 
בבוסתן,  פעילות  בית הספר  )הורה(. מדי תקופה מקיימים בתחומי 
אותה מעבירים ההורים לאחר יום הלימודים עבור התלמידים וצוות 
במטרה  בבוסתן  יחדיו  עובדים  כולם  לסייע.  שנשאר  הספר  בית 

לטפחו ולשמרו כפנינה קסומה.  

יום מרוכז בנושא בטיחות בדרכים
והתנהגות  בכבישים  התנועה  חוקי  הכרת  על  בדגש  התקיים  היום 
נכונה בכביש. הפעילות נערכה באולם בית הספר ועברה בהצלחה 

גדולה עם השתתפות פעילה של התלמידים.

סל תרבות עשיר 
שלל  ועוד  מורשת  בנושא  הרצאות  סיורים,  טיולים,  הכולל  סל 
הפעילות  עידוד  בסימן  צעידה  בוקר  בולטות:  דוגמאות  פעילויות. 

ועובדי  הוריהם  התלמידים,  של  משותפת  הליכה  שכלל  הגופנית 
בנושא  מרוכז  למידה  שבוע  המלון,  בתי  טיילת  לאורך  המועצה 
''משואה לתקומה'' בטווח שבין ימי הזיכרון, תכנית ״מעברים״ בת 4 
מפגשים בבית הספר בשיתוף הגנים באזור להכנת הילדים לכיתה 
א', תכנית ״מעברים״ עם התיכון בעין גדי אשר תעבור בקרוב עיצוב 

מחדש ומיפוי לטובת צרכי בני הנוער. 

פטריוטיות
בכל בוקר מניפה כיתה אחרת בבית הספר את דגל ישראל ושרה 
בוקר שיר בעל ערך  לומדים מדי  בכיתות האחרות  ''התקווה''.  את 

מוסף ומקיימים לגביו דיאלוג.

שותפות עם בית ספר במגזר הבדואי
תרבותם  את  להכיר  שמטרתה  ה'   כיתה  של  ייחודית  פעילות 

ולהתקרב אל שכנינו.

מגוון שיעורי בחירה
בכל שבוע במשך שעתיים מתקיימים שיעורי בחירה שונים לתלמידים, 
במגוון תחומים כמו: קפוארה, משחקי עבר, דרמה, רובוטיקה, אמנות 
ועוד. בנוסף מוצע לחלק מהתלמידים פרויקט מוסיקה מובנה בתוך 
מערכת הלמידה הבית ספרית )לכל כיתה שעת זימרה ושעת נגינה 
המועצה  במימון  ייעודי,  נגינה  כלי  רכישת  הכולל  השבוע(  במהלך 

האזורית תמר.

תכנית שחמט לתלמידי כיתות ג'
זוכים התלמידים לשעת מצוינות הכוללת פיתוח מחשבה  מדי שבוע 
לוגית/מתמטית באמצעות משחק, שכן השחמט טומן בחובו מאפיינים 

ותהליכים מהחיים, כמו חשיבה אסטרטגית או מתן כבוד ליריב. 

תכנית רובוטיקה
שנה,  מדי  ארצית  בתחרות  השתתפות  הכוללת  ייחודית  תכנית 
עולם  עם  בהיכרות  מתנסים  הילדים  במהלכה  מכניקה  המשלבת 

הרובוטיקה על בוריו.

תכנית העצמה אישית לתלמידי כיתות ד'
תכנית מצטיינים לתלמידי כיתות ה'-ו' 

הפסקה פעילה מדי יום המתקיימת באולם הספורט או בספרייה

יש עתיד

בית הספר תמר: מי אנחנו
בית הספר תמר ע''ש יואב גבעתי )ראש המועצה המיתולוגי( פועל בנווה זוהר מזה כעשור. בית הספר הינו בית 

ספר אזורי הקולט תלמידים מכל יישובי המועצה, ובו מתחנכים סך הכול 112 תלמידים בכיתות א'-ו'. מעבר לשעות 
הלימודים השגרתיות, מתקיימים בתחומי בית הספר גם שיעורי העשרה בשעות אחר הצהריים במסגרת מתנ''ס 

''תמרית''. בבית הספר פועלים כ-25 אנשי צוות, מתוכם 15 מורים.
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ראיון מיוחד עם הדס סינה, יו''ר הוועד 
המקומי החדש בהר עמשא, שנחוש 
מצידו להוביל את היישוב להמשך 

צמיחה וביסוס הקהילה. בתכנית: המשך 
הצמיחה הדמוגרפית, ביסוס והגדלת 
השירותים לתושבים לצד מאבק כנגד 

הקמת טורבינות ביער יתיר

יישוביםיישובים
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בחודש אוקטובר האחרון עת נערכו הבחירות לרשויות המקומיות 
בחירתו  עם  חדשה,  לדרך  עמשא  הר  תושבי  יצאו  הארץ,  ברחבי 
של ועד מקומי חדש בראשותו של הדס סינה )31, נשוי +2(. האחרון 
כאחד,  וצעירים  ותיקים  מתושבים  המורכבת  חבורה  עם  ביחד 
התגבשו יחדיו במטרה להוביל את היישוב ולהוות גורם מקשר בין 
התושבים למועצה האזורית תמר, ובמקביל החלו לפעול נמרצות 

למען מימוש חזון הצמיחה של היישוב.

''הוועד מקומי הינו שלוחה נבחרת של המועצה האזורית'', מסביר 
סינה . "תפקידנו הוא לסייע למועצה במתן השירותים המוניציפליים 
לתושבים, ובה בעת לשמש כהנהגה נבחרת ביישוב שנועדה לענות 

על צרכי התושבים ולסייע לשיפור איכות חייהם''.

סיפורו של סינה מגלם במידה מסוימת את החזון ההתיישבותי של 
''חיפשתי  ויישובי המועצה האזורית תמר בכלל.  הר עמשא בפרט 
כפרית  בסביבה  ביתנו,  את  להקים  נוכל  בו  מקום  עם אשתי  יחד 
מהקצב  רחוק  אליו,  מחובר  מאוד  אישית  שאני  לטבע,  קרובה 
והגירויים של העיר'', הוא מסביר. "במקביל חיפשנו מקום עם סביבה 
עמשא  להר  הגענו  וכך  הקהילתי,  הנושא  על  גדול  דגש  יש  בה 
דרך פרסום של תנועת ''אור'' העוסקת בעידוד וסיוע להתיישבות 
לכאן  שהגענו  הראשונה  הפעם  ובנגב.  בגליל  ובודדים  קבוצות 
הייתה ב-2014. כבר עם הגיענו למקום בפעם הראשונה, זיהינו את 
הפוטנציאל של המקום, שהינו שקט ומבודד מחד, אך תוסס ומלא 
ומהר  ואירועים,  לשבתות  להצטרף  הוזמנו  מאידך.  קהילה  בחיי 
משפחות  מעט  לא  עם  כאן,  היישוב  של  הקסם  את  גילינו  מאוד 
צעירות כמונו שהגיעו להתיישב במקום מתוך שאיפות של עשייה 

וחיים משותפים בסביבה כפרית וקהילתית''. 

ב-2016 עברה משפחת סינה להתגורר ביישוב. מאז ועד היום היא 
מתגוררת בשכירות בקרוואן, הכולל 3 חדרים וממ''ד. ''תנאי המחייה 
טובים, אבל הכיוון שלנו יחד עם משפחות נוספות כאן הוא לפתח 
את שכונה ב' ביישוב, ולהתחיל לבנות את ביתנו במסגרת מגרשים 
וזאת כחלק מתהליך הצמיחה הדמוגרפית אליו  שיפותחו לבנייה, 

אנחנו שואפים ביישוב''.

מהו סוד הקסם של הר עמשא, לפי ראות עיניך? 
חיי הקהילה  הזה.  ילדינו באזור  גדול לגדל את  זה אושר  ''עבורנו 

מערכת  מסגרות  עם  יחד  מוסף,  ערך  ונותנים  מדהימים  ביישוב 
החינוך הנהדרות, בדגש על המסגרות לגיל הרך שמופעלות על ידי 

הוועד המקומי. 

מחדש.  יום  בכל  לטובה  ומופתעים  שנים   3 כאן  נמצאים  אנחנו 
את  להכיר  באמת  ניתן  לא  שתיים,  או  אחת  היכרות  מפגישת 
המקום, אבל כיום אחרי תקופה ארוכה כאן אני יכול להגיד בפה 
לנו  שמאפשר  הזה,  ובמרחק  הזה  במקום  לחיות  לי  שנעים  מלא 
לנהל את חיינו מחד בצורה רגועה ושלווה, אך במקביל גם להימצא 
הכול(.  בסך  אביב  וחצי מתל  )שעה  הארץ  סביר ממרכז  במרחק 
מסיבה זו יש ביישוב גם כמה משפחות שעובדות במרכז, וחיות על 

הקו''. 

לאן מועדות פניו של הר עמשא בעתיד הקרוב? 
פירוק  של  תהליך  עמשא  בהר  עברנו  האחרונות  השנים  ''ב-9 
והרכבה מחדש. מונה עו''ד חיצוני, שגיא מרום, על ידי רשם האגודות 
השיתופיות, במטרה לטפל ביישוב. הייתה לו סמכות בלעדית על 
ניהול האגודה, על נכסיה ועל ההוצאות הכספיות. עד ינואר האחרון 
הוא זה שניהל את האגודה בפועל, וכעת אנו נמצאים בתחילתו של 
עידן חדש. עם סיום הליך הפירוק, מונה ועד זמני שמורכב מחברי 
אגודה תושבי המקום, יחד עם הוועד המקומי היישובי. יחד יצאנו 
לדרך חדשה ועצמאית יותר. חשוב לציין שמצד המועצה אנו זוכים 
הוועד הקודם, בראשות  בין השאר בזכות עבודת  ולתמיכה  לליווי 
דבורה וייסביין, שעשה כברת דרך גדולה בשיתוף פעולה ובנוכחות 

של הר עמשא במועצה. 

הצמיחה  את  להמשיך  ברורה  אחת  מטרה  עינינו  לנגד  שמנו 
מוגדר  כיעד  בשנה  משפחות   5 של  קליטה  כולל  הדמוגרפית, 
לקהילה מתפתחת. נגזרת ראשונה וחשובה כתוצאה מהצבת יעד 
זה היא כאמור התחלת פיתוח שכונה ב' ביישוב, שנועדה לאפשר 
בהקדם  ביתם  את  לבנות  להתחיל  מגרש  שקנו  תושבים  קליטת 

האפשרי, ולסיים לגור בשכירות ובקרוואן, כמוני.

מטרה נוספת היא ביסוס והגדלת מתן השירותים לתושבים בשיתוף 
גן דו-כיתתי חדש, הקמת מתקני ספורט  זה אומר בניית  המועצה. 

למבוגרים וסיום תשתיות רחוב בשכונה א' )כדוגמת פנסי רחוב(.

וחוגים  תרבות  נושא  קידום  הוא  מאוד  לנו  שחשוב  אחר  תחום 
עבור מגוון האוכלוסיות ביישוב, הן עבור ילדים ובני נוער, והן עבור 
מאיכות  משמעותי  חלק  היא  שתרבות  מאמינים  אנו  מבוגרים. 
מקומית  תרבות  וועדת  המועצה  ובעזרת  התושבים,  של  החיים 
פעילה, אנו מצליחים לספק חיי תרבות ופנאי, למרות )או בזכות( 

המרחק מהעיר".

הקמת  כנגד  מנהלים  שאתם  המשפטי  למאבק  בנוגע  מה 
טורבינות ביער יתיר?

גדולים.  מאמצים  משקיעים  אנו  בו  ומשמעותי  נוסף  נושא  ''זהו 
מבינים  כולם  שלנו.  התושבים  חיי  איכות  למען  הוא  הזה  המאבק 
את הסכנות הגדולות של הקמת תחנה שכזו, החל מפגיעה בבעלי 
נודדים שעלולים להיתקע בעמודי הענק שייבנו,  חיים כמו עופות 
דרך מחקרים שמעידים על רעש משמעותי בטווח הבלתי נשמע 
שעתיד לפגוע בבריאות התושבים )בעיקר בגיל הרך ובגיל הזהב( 

ועד לפגיעה אפשרית בטבע ובתיירות לאזור. 

המאבק נמצא כיום בשלב ההתנגדויות. לאחרונה מונתה חוקרת 
ובנייה במחוז דרום שתשמע את  מטעם הוועדה המחוזית לתכנון 
ההירתמות של התושבים  לציין את  ראוי  בהם.  ותדון  ההתנגדויות 
ביישוב לעניין בהובלת ועדה לנושאים סביבתיים ביישוב, בראשותם 
למודעות  הללו  הנושאים  את  פרץ, שהביאו  וחגית  עוז  ניסים  של 
ממתינים  אנו  כעת  רמה.  ביד  המאבק  את  ומובילים  התושבים, 
להמלצת החוקרת ולהכרעת הוועדה המחוזית. ייתכן וניאלץ לפעול 
בערכאות נוספות, במידה וההחלטה לא תשתנה. בשורה התחתונה, 

נמשיך במאבק ככל שיידרש''.

איפה אתה רואה את הר עמשא בעוד 5 שנים מהיום? 
''ברמה הפיזית, אני רואה את הר עמשא ממשיכה לצבור תאוצה 
50% בנייה של שכונה ב' ותושבים שיעברו מקרוואנים לבתי  עם 
כולי  חברתית,  מבחינה  שיוקמו.  חדשים  ציבור  מבני  וכן  קבע 
תקווה שנמשיך להיות קהילה הטרוגנית, מקבלת, פתוחה, קשובה 
תחושת  מרגישים  הגיל אשר  מכל שכבות  תושבים  עם  ומכילה 
ומחוברים  קשורים  להיות  שנמשיך  האזורית  ברמה  שייכות. 
לצמיחה ולעשייה במועצה האזורית תמר, ולקיים קשרים פעילים 

עם שאר היישובים''. 

קהילה בעלייה

חברי הוועד המקומי – הר עמשא 
יו''ר – הדס סינה

חברי ועד: יורם פרץ, דניאל יעקובסון, דובי מלצר, ספיר עדני דגן



ילדי תמר מצייריםילדי תמר מציירים
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חדשות תמרחדשות תמר
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לתחנת  לאחרונה  הזדמנתם  אם 
סביר  הכיכר,  בנאות  ההיסעים 
המרגש  במיזם  שהבחנתם 
התוכנית  במסגרת  בה  שנחנך 
כיל  חברת  של  עושים"  "חושבים 

ובשיתוף המועצה האזורית תמר
יוזמה  פרי  הוא  בתחנה''  ''ספרייה  פרויקט 
שרה צעירי, ספרנית  נאות הכיכר  של חברת 
המושב זה שנים רבות, ששאפה ליצור ספרייה 

פתוחה ונגישה לציבור בכל שעות היום.

קורא''  ל''קול  הצעתה  את  הגישה  שרה 
לקידום  המועצה  במסגרת  כיל  שפרסמה 
הצעתה  וקהילה.  סביבה  בנושאי  מיזמים 
וכיל,  המועצה  קברניטי  בעיניי  חן  מצאה 

והמיזם יצא לדרך.

פינה,  לתחום  היה  "הרעיון  צעירי:  לדברי 
מדפים  ליצור  גשם,  נגד  אותה  לקרות 
ולתכנן הכול באופן אסתטי ומזמין שישתלב 
יד  ספרים  יונחו  המדפים  על  הקיים.  עם 
הייתה  הקהילה  תושבים.  שתרמו  שנייה 
גיבוי  נתנה  המושב  הנהלת  לרעיון,  שותפה 
ברעיונות,  לי  עזרה  מצומצמת  וועדה  מלא 

בקבלת החלטות ובאופן מעשי בביצוע''.

מחדש,  נצבעה  "התחנה  כי  הוסיפה  עוד 
על הגג קובעו לוחות סנטף להגנה מגשם, 

שני עשורים לסימפוזיון 
הקרמיקה של אסתי ברק

קוראים ונהנים: ''ספרייה 
בתחנה'' נחנכה בנאות הכיכר

בחודש מרץ התקיים שבוע שלם של חגיגת אמנות 
מופלאה בהובלתה של אמנית הקרמיקה המוכשרת 
שלנו, אסתי ברק מנאות הכיכר. השנה מדובר היה 
באירוע מיוחד, שכן הפסטיבל חגג את שנתו ה-20 
סדום.  בכיכר  שהתקיים  קרמיקה  אמני  בסימפוזיון 
הקרמיקה  אמני  ואגודת  היקרה  לאסתי  תודה 

בישראל על הירתמותם להצלחת האירוע
פסטיבל הקרמיקה בנאות הכיכר נחשב לאירוע בעל אופי ייחודי, 
קרמיקה  אמני  כ-70  המדברית  הסביבה  אל  לקבץ  מצליח  אשר 
מובחרים מרחבי הארץ, ל-3 ימים של סיעור מוחות ועבודה משותפת, 
ניצוחן  ארוחות משותפות תחת  הכיכר,  ביישובי  לינה  גם  הכוללים 
של בשלניות היישובים, מיכל לוזון ואתי דדון, יחד עם הרבה מצב 
רוח טוב. במסגרת הפסטיבל, כידוע, מתארחים מדי שנה אמנים 
מובילים מחו’’ל. השנה הנחה את הסדנא אמן הקרמיקה הבינלאומי, 

אלברטו בוסטוס מספרד.

ברק סיפרה על אופיו הייחודי של הפסטיבל, שכאמור גם השנה, 
נועד  הזה  במיזם  התחלתי  מאז  ‘’הרעיון  ושבחים.  להלל  זכה 
הפוטנציאל  את  לחשוף  וכך  לאמנים,  שלי  הסטודיו  את  לפתוח 
לאמנות  דופן  יוצאת  השראה  המספק  המדברית,  הסביבה  של 

לקיים  לי  שניתנה  הזכות  על  שמחה  ‘’אני  לדבריה.  כך  ויצירה’’, 
סדנא מקצועית עם מיטב אמני הקרמיקה במדינת ישראל. יחד 
וכמובן,  קיימנו הרצאות, שיחות,  בינינו,  אותו  ושיתפנו  ידע  חלקנו 
לקיים את האירוע הזה מדי  גדול  כיף  ביצירה.  התנסינו מעשית 
מתן  תוך  לאמנות  שלי  הגדולה  האהבה  עם  אותו  ולשלב  שנה, 
אפשרות עבור חבריי האמנים להגיע ולבטא את עצמם על רקע 

הסביבה הייחודית של ים המלח והמדבר’’. 

את  שמתאר  שיר  ועליהם  מדמוני  רווית  שעיצבה  מרהיבים  צבעוניים  לוחות  הוצבו  ברקע 
ארונות  נקבעו  בצדדים  המושב.  ילדי  שנים  לפני  הקמתו שכתבו  מראשית  המושב  סיפור 
ספרים מעץ. על כל ספר יש מדבקה שעוצבה במיוחד על מנת לסמן אותם. תושבי נאות 
להעמיק  לביתם,  לקחת ספר  מוזמנים  בתחנה  העוברים  ואורחים  חיילים  תמר,  עין  הכיכר, 
בקריאה וליהנות. אני מקווה שבעתיד נוכל להעשיר את המבחר ולהוסיף גם ספרי ילדים''. 

התחנה המשודרגת נחנכה בסוף מרץ, ומציעה מגוון ספרי קריאה בסוגות שונות בעברית 
מאפשרת  שכעת  סולארית,  תאורה  בתחנה  הותקנה  אפריל  חודש  בראשית  ובאנגלית. 

לעוברים והשבים לבחור ספר או לקרוא גם בשעות החשיכה.

מדברי שרה במכתב לתושבים: "כאשר התחלתי לחשוב על הרעיון לא יכולתי לדמיין את התוצאה 
ספריות  הרבה  יש  מקורי,  לא  הרעיון  קורה.  היה  לא  זה  ועזרו  שנרתמו  חברים  ובלעדי  המרהיבה, 
בתחנות אוטובוס, אבל התחנה שלנו שונה ומיוחדת ונדרשה התייחסות שונה ומקורית. תודה מקרב 
לב לשלומית הוך שייצגה את כיל, לשרון בראל מהמועצה ולצוות שסייע בחשיבה ובעשייה: אסף 
מדמוני, יאיר בן דויד, יוני שטרן, קורין תויתו, ענבל גיל, ארתור ענבי, רווית והדר מדמוני, ציפי אדיב 

ואהוד שלי. תודה גם להנהלת המושב ולאורי פריגל, ולגיל בן עיון והתאילנדים שסייעו בהרכבה''.

המועצה  בהובלת  משמעותי  שינוי  חווים  אנו  האחרונים  בחודשים 
הסביבה  מצב  את  לאות  ללא  לשפר  ניסיון  מתוך  תמר,  האזורית 
ולשמר סטטוס קוו של סדר וניקיון ברמה המקסימלית, הן ביישובים, 

והן ביתר האזורים עליהם אחראית המועצה.

כי המועצה האזורית תמר עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם  יצוין 
מינים  בהוצאת  רבים  משאבים  ומשקיעה  והגנים  הטבע  רשות 
פולשים מצמחים, שמירה על החי )כולל הצבת 12 מוטמנים שנועדו 
להרחיק את בעלי חיים מאשפה(, חסימת נתיבי גישה עבור משאיות 
פסולת  אתרי  ופינוי   31 כביש  אורך  לכל  אשפה  לעברייני  ורכבים 

בלתי חוקיים. 

ים  ‘’ארץ  אזור  אורך  לכל   90 בכביש  ההסעה  בתחנות  בנוסף, 
במנעולים  מאובזרים  חדשים  פחים  לאחרונה  הוצבו  המלח’’ 
1100 ליטר )סך הכול כ-20 תחנות  )למניעת גניבות( בתכולה של 
גדי בצפון(. למעשה, במקום  עין  ועד  הסעה, מעין חצבה בדרום 
ליטר   60 של  קיבולת  בעלי  לכן  קודם  קיימים  שהיו  האשפתונים 
בלבד, הוכפלה תכולתם כמעט פי 20, וזאת במטרה למנוע מפגעי 
אשפה בתחנות האוטובוס. כמו כן תוגברו פינויי האשפה מתחנות 

ההסעה )פעמיים בשבוע(.

אבי גיליס, מתאם אשפה ופקח איכות סביבה במועצה האזורית 
בנושא  המועצה  שערכה  הרפורמה  חשיבות  את  מציין  תמר, 

 רגע לפני הבחירות:
אירוע שבתרבות בים המלח 

באזור  נערך  ארוכות  שנים  מזה  לראשונה 
המועצה האזורית תמר אירוע שבתרבות, פרי 
גזית,  עופרה  המועצה,  דוברת  של  יוזמתה 
שכלל בוקר שכולו ראיונות בענייני אקטואליה, 

תרבות ופנאי
ה-21,  לכנסת  הבחירות  בסימן  במרץ  ב-30  נערך  האירוע 
במעמד ראש המועצה, דב ליטבינוף, שהרצה בנושא ‘’תיירות, 
ים המלח הנעלם והאתגר המדברי’’. יחד איתו נשאו דברים 
הפוליטיקאים, ח’’כ מיקי לוי )כחול לבן(, ח’’כ מוסי רז )מרצ( 
האירוע:  את  הנחה  העבודה(.  מפלגת  )מזכ’’ל  חרמוני  וערן 

מגיש מהדורת החדשות של YNET, אטילה שומפלבי.

עשרות תושבים סקרנים מילאו את אולם מלון ישרוטל ים המלח, 
וציינו כי היה זה עבורם בוקר מרתק ומעשיר.

נתראה בפעם הבאה !

שומרים על הסביבה 

התברואה. לדבריו: ‘’חזון המחלקה בה אנחנו עובדים השכם והערב 
הינו בראש ובראשונה כדי לשמר את הסביבה בצורה המיטבית תוך 
חתירה לשמירה מקסימלית של החי והצומח הייחודי לסביבת ארץ 
ים המלח. בתקופה הקרובה אנו עמלים במועצה על הצבת פחים 
יחד עם מחזור  ‘’תמיר’’  כתומים לאריזות בשיתוף תאגיד המחזור 

פסולת אלקטרונית שיוצבו בכל יישובי המועצה’’.

מיעדי  נפרד  בלתי  חלק  עם  הטבע  ‘’עקרונות  גיליס:  הוסיף  עוד 
המועצה האזורית תמר. אנחנו נחושים לפעול בכל דרך אפשרית 
למען שמירה על סביבה, בעלי החיים ואיכות חייהם של התושבים’’. 



יחידת חילוץ עין-גדי
בכל זמן, בכל תנאי, בכל דרך

יחידת החילוץ עין גדי הוקמה בשנת 1974 ע"י אלי רז, חבר קיבוץ עין 
גדי. הקמתה נבעה מרצון לעזור למטיילים שנקלעו למצוקה באזור 
במורכבותו:  טמון  האזור  של  קסמו  סוד  שכן  רבים,  מטיילים  המושך 
המצוקים, הוואדיות, הים המלוח והנחלים, ההופכים בהרף עין למפלים 

גועשים, ועוד...

ומענה  הייתה כתובת לפנייה  בעבר למטיילים שנקלעו למצוקה לא 
מהיר, יעיל ומאורגן לשירותם. הצורך הזה, שזוהה כבר לפני כ- 40 שנה 
על ידי אלי, הפך למפעל התנדבותי מרשים. הוא קיבץ צוות והפך אותו 
ליחידה מקצועית ומאומנת, הנשענת ברובה על תושבי עין-גדי – אנשי 
הקיבוץ, פקחי השמורה ועוד )בשנים האחרונות מצטרפים לפעילות 
הממוקמת  הארץ",  "מלח  מכינת  צבאית,  הקדם  המכינה  חניכי  גם 

בקיבוץ(.

פעילי היחידה כולם עושים עבודתם בהתנדבות, ונקראים לדגל בכל 
שעה משעות היממה, בכל יום מימות השנה, מזה כ- 40 שנה. היחידה, 
העובדת בתנאי שטח ומזג אוויר קשים במיוחד, עוסקת במגוון רחב 
של פעילויות ובסוגי חילוצים שונים – החל מעזרה למטיילים שנקלעו 
בכוחות עצמם,  להיחלץ  יכולים  ואינם  יהודה  למצוקה בשטח מדבר 

חילוצים ימיים לאנשים שנסחפו בים, וכלה באיתור נעדרים.

גדי(  עין  יחל"צ  )או בקיצור  גדי  עין  יחידת חילוץ  חשיבות קיומה של 
התיירות  מאתרי  הוא  שהאזור  בכך  טמון  האזורית  מהמעוצה  כחלק 
והטיולים הפופולארי לא רק בארץ, אלא גם בעולם. ולכן, ככל שרבים 
של  הזעקתם  את  המחייבים  לאירועים  הסיכוי  עולה  כך  המטיילים 

אנשים המכירים הן את האזור והן את הדרכים לסייע למטיילים בכל 
שעה משעות היממה ולאורך כל ימות השנה. בפעילותו הצוות הופך 

את אזור המועצה לבטוח יותר למטיילים.

תרומה נוספת של יחל"צ עין גדי היא בימי השיטפונות, במהלכם אלו 
חוברים למשטרת ישראל ולאנשי נת"י בכדי להקל על תושבי האזור 

והתיירים את המעבר או התמודדות עם חסימות הכבישים.

יחידת החילוץ זכתה להוקרה ממלכתית על פועלה ההתנדבותי ועל 
עשרות חילוצים, בשנת 1996 עת הוזמנו חברי היחידה לקבל את אות 

המתנדב בבית הנשיא.

הפעילות המגוונת, מציינים חבריה, מחייבת החזקת ציוד רב ומגוון, כגון: 
ועוד. הפעילים בצוות הם מתנדבי משטרת  כלי רכב, סירות, חבלים 
ומחזיקה חלק מהציוד. רובו של ציוד החילוץ נקנה  ישראל שקנתה 

ומתוחזק ע"י המועצה.

לסיום – מתנדבי היחידה קוראים לכם להצטרף ולהתנדב 
לצוות. הפעילות מגוונת, אתגרית ומעניינת.

סוגי החילוץ בפועל – יחידת החילוץ עין גדי 
חילוץ ממצוקים - חילוצי עומק עד 500 מטר, מצוקים קשים, סלע משתנה, דרדרות

חילוץ מנחלים - מחייב שימוש בחבלים ומעבר גבי מים )בנחלים רחף, חצצון, דרג'ה ועוד(
 חילוץ מבורות ובולענים -  מפולת של שפת הבור הנחשבים לחילוצים שיש בהם סכנה למחולץ ולצוות.

 חילוץ ממים זורמים - שיטפונות בנחלים, שיטפונות על הכביש. 
חילוץ ממערות - בעיקר בהר סדום.

חילוץ ימי - מים המלח, שעקב מליחותו הגבוהה דורש מיומנויות, מהירות פעולה ונקיטת אמצעי זהירות מיוחדים, וחילוץ 
מבריכת האידוי של מפעלי ים המלח, באזור בתי המלון.

חילוץ בתנאי מזג אוויר קיצוניים - טמפרטורות גבוהות ביום, המאמירות בקיץ ל- 45 מעלות ויותר, וטמפרטורות 
נמוכות בלילות החורף. תנאים אלו מקשים על פעולות החילוץ, שאינן קלות ממילא.

שיתוף פעולה עם רכבל מצדה -  אימונים משותפים עם אנשי אתר מצדה למקרה בו חלילה יתקעו קרונות באוויר, 
ויהיה צורך להוציא ולפנות את האנשים מתוכם. 

איתור נעדרים -  מלאכה מהמורכבות והקשות. איתור נעדרים דורש ידע רב, התמקצעות, תכנון, וחוסן נפשי רב. אירוע 
איתור נעדרים עשוי להימשך מספר ימים. הוא כולל שלב מקדים של עבודת הכנה לפני היציאה לשטח, כגון איסוף מידע 

ממקורות שונים: שותפים לטיול, משפחה וחברים, אנשים שפגשו בדרך ועוד. עבודת ההכנה נועדה, בין השאר, לצמצם את 
אזור החיפוש. קביעת אזור החיפוש נעשית תוך ניסיון לשחזר "מסלול משוער", "להיכנס לראש" של המטייל שאחריו מחפשים, 

להתחשב בתכניותיו, להבין את אופיו, מניעיו ותגובותיו והכי חשוב - להכיר היטב את האזור בו מחפשים.

 הצוות הופך את אזור המועצה
לבטוח יותר למטיילים

סביבהסביבה
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במועצה אזורית תמר פועל אזור תעשייה נרחב, אחד המשמעותיים 
במדינת ישראל, הכולל בתוכו כעשרה מפעלי כימיה גדולים.

מערך הפיקוח של היחידה הסביבתית נגב מזרחי מבוצע במפעלים 
מסוכנים;  וחומרים  קרקע  שפכים,  אוויר,  של  בנושאים  היתר  בין 

ובאמצעות מערכי ניטור מתקדמים אשר יפורטו בכתבה זו.

המועצה האזורית תמר קלטה בשנה האחרונה רכזת ניטור סביבתי 
ממערכי  המתקבלים  נתונים  של  וניתוח  מעקב  דיגום,  המבצעת 

הניטור, הן של האוויר והן של השפכים.

כחלק מאחריותה לאיכות החיים של תושביה מתקצבת המועצה 
שבתחומיה  המפעלים  של  עמידתם  לבחינת  פתע  דגימות 

בדרישות החוק.

מערכי הניטור הרציפים באוויר כוללים שלושה מעגלים מרכזיים: 
של  רציף  ניטור   )2( בארובות;  אוויר  מזהמי  של  רציף  ניטור   )1(
האוויר  איכות  ניטור   )3( המפעלים;  בגדרות  מסוכנים  חומרים 

בתחנות הניטור ההיקפיות. 

ניטור בארובות 
כיום קיימות 24 ארובות במפעלים המחוברות למערכות ניטור רציף. 
לפי  מעקב  מבצעים  אנו  ביחידה.  הבקרה  למערך  מחוברות  רובן 
נועד  הדרישות המצוינות בהיתרי הפליטה. החיבור לניטור הרציף 
לאפשר מעקב מתמיד אחר פליטות המזהמים מהארובות ולמנוע 
בארובות  היחידה  מבצעת  בנוסף  ביישובים.  זיהום  או  ריח  מפגעי 
דיגומי פתע חד-יומיים. נציגת היחידה, בליווי חברות דיגום מוסמכות, 
מבצעת בדיקות בארובות החשודות כמזהמות ובארובות שהוסדרו 
לפי דרישתנו, כשכל שנותר לבדוק הוא האם אכן אלו הגיעו לערכי 

הפליטה המותרים. 

 ניטור סביבתי
במועצה האזורית תמר

שינויים  מספר  במפעל  נערכו  כך  בעקבות  המפעל.  להרחבת 
ובוצעו פעולות להקטנת הפליטות. הנתונים המצוינים בגרף מטה 
והמשודרים למחשב הניטור ביחידה מלמדים על הפחתת הפליטות 

בעקבות מהלך זה.  

סקר ריח ומזהמים 
בימים אלו אישר המשרד להגנת הסביבה תקציב בסך כ-100,000  
ש״ח  לביצוע שלב א' של תוכנית היחידה לאיכות הסביבה לניטור 
ידי  ריחות במרחב המשפיע על כיכר סדום. התוכנית המלווה על 
ניטור במרחב  ותכלול  מטאורולוג, תצא לפועל בתקופה הקרובה 
הפתוח ובערוצי נחלים )נשאי ריחות( בהתאם לכיווני רוח רלבנטיים 

בשעות שבהן מתרכזות תלונות על ריח. 

ניטור חומרים מסוכנים 
מהותו של מערך זה היא להתריע מבעוד מועד מפני חריגות של 
המערכות    .)CAP1( מקובלים  סיכון  לערכי  מעל  מסוכנים  חומרים 
נשלח  ובנוסף  ביחידה  הבקרה  למערך  ההתרעות  את  משדרות 
מסרון לטלפונים הסלולריים של כונניות היחידה הסביבתית – בכל 
ומניעת  בדיקה  לצורך  הסיכון,  לערכי  מעל  עלייה  שקיימת  עת 

התפתחות אירוע.

מסוכנים  חומרים  אירועי  כשמונה  טופלו  השנה  במהלך  כי  יצוין 
מאיזוטנק  הברום  פריצת  לרבות  זה,  ניטור  מעגל  ידי  על  שזוהו 

במפעל הברום.

ניטור שפכים
רותם אשר  מישור  בריכות  סביב  לתת-הקרקע  ניטור  קיים מערך 
התעבה לאחרונה בשל אירוע נחל אשלים. מערך הניטור כולל 48 
קידוחי ניטור סביב הבריכות ומתחתן. המטרה היא לבחון אם קיים 
חלחול לתת-הקרקע, ובהתקיימו לאפשר שאיבה של המים. מעקב 
אחר מפלסי הפיאזומטרים משמש לניתוח מגמות, לשאיבות נוזלים 
יעילות איטום הבריכות. תוצאות פיאזומטרים אלכסוניים  ולבקרת 
מחלקה  חלחול  שאין  כך  על  מעידים  מילויה  עם   5 בריכה  תחת 

העליון. 

דיגומי מעיינות ומקורות מים
בתחומי  המעיינות  מי  איכות  דיגום  שנה  מדי  מבצעת  היחידה 
לציבור  נגיש  מידע  לתת  היא  המטרה  תמר.  האזורית  המועצה 

בנוגע לאיכות המים. בתוך כך, למשל:

נבדקת עליית ריכוזי הניטרטים והמלחים במעיינות צין.	 

נערך מעקב אחר התרכזות מלחים וקרינה בעין בוקק )תוצאות 	 
עדכניות של קרינה טרם התקבלו מהמעבדה הדוגמת(. 

בתעלות 	  צואתי(  )קולי   E-COLI חיידקי  של  בדיקה  נערכת 
החקלאיות של כיכר סדום המנותבות לנחל ערבה.   ניטור אוויר בסביבה 

בשטח המועצה קיימות 11 תחנות ניטור אוויר סביבתיות המנטרות 
המזהמים  נתוני  התחנות,  פעילות  לתעשייה.  אופייניים  מזהמים 
כולם  מפוקחים  הנתונים  ואיכות  הניטור  במכשירי  המתקבלים 
ניתוח  מאפשר  הפתוח  במרחב  התחנות  קיום  היחידה.  ידי  על 
והשוואת  מטאורולוגיה  לפי  המזהמים  נדידת  של  רוחבי  מגמות 
נתונים למפגעי ריח ביישובי האזור וכן מעקב אחר יעילות הטיפול 

בפליטות ממתקנים.

הניטור  וממערך  היחידה  שמבצעת  מהמעקב  העולים  הממצאים 
חריגות בחלקיקים בתחנה הסמוכה למפעל  על  הארצי מלמדים 
נגב מינרלים, על חריגות במימן גפרתי בתחנה הסמוכה לאפעה 
רותם.  למפעל  הסמוכה  בתחנה  גופרית  בתחמוצות  חריגות  ועל 

חריגות אלו, יש לציין, מטופלות באופן שוטף. 

בקשה  אושרה  לא  בחלקיקים  הרבות  החריגות  עקב  למשל,  כך 
להרחבת מפעל, ובעליו נדרשו למזער את פליטות האבק כתנאי 

מאת: הדר לוי, רכזת ניטור ביחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

הכותבת הינה בעלת תואר ראשון בהנדסה כימית ותואר שני 
בהנדסה סביבתית
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האחים להב )מדליית זהב( וסול דוכוביץ' )מדליית 
כסף( חזרו מהאליפות כשידם על העליונה. זהב גם 
לאורי מלכה. חוג הג'ודו בבית הספר תמר ובנאות 

הכיכר ממשיך לצבור תאוצה
בתחילת חודש מרץ חזרה משלחת הספורטאים הצעירה מיישובי 
הכיכר עם שלל מדליות והישגים. היה זה במסגרת אליפות ערד 

הפתוחה בג'ודו, שם האחים להב דוכוביץ' )מדליית זהב( וסול 
דוכוביץ' )מדליית כסף( יחד עם אורי מלכה )מדליית זהב( קטפו 

את המדליות הבולטות.

הישגים נוספים נזקפו לזכותם של אילי בוטא, והאחים בת אל 
ואבירם עבודי, שסיימו כולם גם כן על הפודיום עם מדליית ארד. 

יצוין כי מדי יום רביעי מתקיים בבית הספר תמר חוג ג'ודו לשתי 
קבוצות גיל )15:15-14:30 – כיתות א'-ג'; 16:00-15:15  - כיתות ד'-ו'( 
כשלאחריו מתקיים חוג נוסף לילדי הגן )גילאי 4-5( בנאות הכיכר 
בין השעות 17:30-16:45(.  במהלך האימונים זוכים הילדים לעבודה 

ממוקדת על קואורדינציה, חיזוק הגוף, יחד עם אלמנטים כמו 
ביטחון עצמי וחינוך למשמעת וכבוד לאחר.

המאמן האחראי על ענף הג'ודו במועצה, מוטי ביטן, ומי שליווה את 
הספורטאים הצעירים במהלך התחרות בערד, מיטיב לתאר את 

הקבוצה המקומית מעין תמר גברה בגמר 2:5 על עין 
גדי באירוע שכלל יחד עם הכדור והדשא גם הפנינג 

גדול למען הקהילה
להצלחה  וזכה  בפברואר  ב-23  התקיים  בכדורגל  תמר''  ''עין  טורניר 

יוצאת דופן ולהתעניינות גדולה בין כל יישובי המועצה. 

את הטורניר אירגנה ועדת ספורט של המושב בראשות שי ברוך, יחד 
עם החברים אבירן אסרף, ניר אפרים, אסף סיגווי, קובי מלכה וגלית 

הרמן, רכזת החוגים במתנ''ס ''תמרית''.

לקראת הטורניר נרכשה מכונת סימון מיוחדת לטובת סימון המגרש, 
שקוצץ והוכן ברמה גבוהה, יחד עם הפנינג גדול עבור הקהילה, שכלל 
בחסות  בשפע  ופינוקים  שתייה  אוכל,  לילדים,  היתר:  מתנפחים  בין 

''אלוניר עין תמר''.

גדי,  עין  עמשא,  הר   - מהמועצה  קבוצות   4 חלק  לקחו  בטורניר 
לנו.  השכן  עידן  ממושב  שחקנים  הגיעו  וכן  תמר,  ועין  הכיכר  נאות 
 3( הקבוצות  כל  בין  שהפגיש  אחד  "בית"  בשיטת  הטורניר שוחק 
משחקים עבור כל אחת(, שבסיומו התקיימו שני המשחקים המכריעים 
הקבוצה  הגביע  את  הניפה  בסיומו  הגדול,  והגמר   3-4 מקומות  על 
המקומית מעין תמר, לאחר ניצחון 2:5 מול עין גדי במשחק שהתנהל 

בצורה חברית ומכבדת.

עוד קודם לכן נערך משחק ראווה של ילדי הכיכר בניהולו של חביב 

לטובת  הארץ  מרכז  של  הקלחת  את  שעזבה  אחרי 
הפסטורליה של קיבוץ עין גדי, בחרה בר חומרי להתחבר 
אל הטבע, ולשלב בו את אהבתה לפילאטיס. עם סטודיו 
היא  לתלמידיה,  משנתה  את  מעבירה  היא  בו  משגשג 

מצליחה לחבר בהרמוניה בין הגוף לנפש
אם יצא לכם לעבור לאחרונה ביום שישי בבוקר מתחת לעץ הבאובב 
בקיבוץ עין גדי, ולצפות בחבורה של אנשים מותחת איברים ומבצעת 
תנועות הנראות כמו להקת מחול, הרי שככל הנראה צפיתם בקהל 
אשר  גדי,  עין  ותושבת  לפילאטיס  מורה  חומרי,  בר  של  תלמידיה 
באמצעות  לנפש  הגוף  בין  בחיבור  הדוגלת  משנתה  את  מעבירה 

שיטת האימון הגופני שהפכה ללהיט בעשורים האחרונים. 

)38, נשואה לשחף ואם ל-3( היא דור שני בקיבוץ, אליו חזרה  חומרי 
אחרי תקופת נדודים למרכז הארץ, שם עבדה למחייתה כמטפלת בגן 
ילדים. הקשר בין חומרי לפילאטיס, כפי שהיא מתארת, הגיע דווקא 

הקט- קבוצת  מוליכה  להיווסדה  הראשונה  בעונה 
המחוז  האזורית תמר את טבלת  המועצה  רגל של 
הדרומי של הליגה למקומות עבודה. הקפטן, אוריאל 

אלחייאני: ''גאים לייצג את המועצה נאמנה''
המועצה  של  הקט-רגל  לקבוצת  כבוד  הרבה  לעשות  המקום  זה 
האזורית תמר, שמוליכה בגאון את טבלת המחוז הדרומי של הליגה 

למקומות עבודה – מחוז דרום.

הקבוצה החלה את פעילותה בספטמבר האחרון ביוזמתו של אוריאל 
אלחייאני, המפקח על הבנייה במועצה, וחובב כדורגל, שהחליט להרים 

חולים על כדורגל: הצלחה כבירה 
לטורניר ''עין תמר''

ג'ודו: הישגים מרשימים לספורטאים 
הצעירים באליפות ערד הפתוחה 

דהן, מאמן הכדורגל. יצוין כי את כל המשחקים שפט ברמה גבוהה 
ומקצועית, סמי דדון.

במעמד הזה נודה למועצה האזורית תמר על תמיכתה בקיום האירוע, 
וכמובן לכל הקבוצות שלקחו חלק בטורניר, לוועדת הספורט לסמי 
למה  יש  בהחלט  במלאכה.  העוסקים  יתר  ולכל  הסיוע  על  ולחביב 

לצפות בעתיד...

בדרך למעלה: קבוצת הקט-רגל 
בדרך לעליית ליגה

את הכפפה ולהקים קבוצה שמורכבת מ-9 שחקנים סה’’כ. 

 2 ניצחונות ליגה,   15 יוצא דופן של  עד כה מחזיקה הקבוצה במאזן 
הטבלה  בצמרת  מקדימה  כשהיא  הפסדים(  )ללא  תיקו  תוצאות 
קבוצות כמו: המועצה האזורית נאות חובב, בזק, בנק הפועלים ועוד. 
המשחקים מתקיימים אחת לשבוע בתיכון מקיף ו’ בבאר שבע )חמש 
מול חמש(, כשלצד ביצועים מרשימים על המגרש, מפגינים השחקנים 

גם אחווה וגיבוש חברתי יוצא דופן.

אוריאל אלחייאני, סיפר על אופייה הייחודי  מייסד הקבוצה והקפטן, 
‘’בנינו קבוצה נהדרת עם  של הקבוצה, שכאמור הוקמה רק השנה: 
חבר’ה נחושים שמגיעים בהרכב מלא כמעט לכל המשחקים. יש סוג 
של גאוות יחידה לייצג את המועצה נאמנה. הרבה מפרגנים לנו וזה 
כיף גדול, כשיש גם התעניינות בדרגים הגבוהים, החל מראש המועצה 
והמנכ’’ל שמתעניינים בתוצאות ובהישגים שלנו. המטרה היא להעפיל 
יציבה  קבוצה  לבנות  ובמקביל  העונה,  בסוף  יותר  הבכירה  לליגה 

שתוכל להתמודד באופן קבוע ברמות הגבוהות גם בעונות הבאות’’.

סגל השחקנים 
שוערים: אוריאל אלחייאני )קפטן ומאמן(; 

הוד מלכה 

שחקני שדה: אבירן אסרף, ירון טויל, 
אסף כהן, קובי מלכה, שלומי אזולאי, 

אביה כלילי, ינאי רדיאונוב

השילוב המנצח לדבריו בין הג'ודו כענף ספורט אשר בונה כישורי 
חיים ומחנך לערכים לצד היותו ספורט הדורש יכולות גופניות גבוהות.  

''אני מאוד נהנה לעבוד עם הילדים המקסימים'', אומר מוטי. ''יש 
שיתוף פעולה מלא עם ההורים, כאשר מי שמנצחת על התזמורת 

היא רכזת החוגים במתנ''ס, גלית הרמן האלופה, שבלעדיה לא היה 
קורה כולם. אני יכול לציין שהג'ודו מאוד גיבש את ההורים והילדים 

כאחד. הם לוקחים חלק בפעילויות ובאימונים בצורה מעוררת 
השראה. יש שם תמיכה ורצון אמיתי לעזור, כשבמקביל יש עוד 

הרבה דברים שצריך לשפר על מנת למצות את הפוטנציאל של כל 
אחד ואחת מהילדים''.

פילאטיס: תעשי רק מה שאת אוהבת
ממקום שלילי של כאבי גב וצוואר כרוניים מהם סבלה לאורך שנים 
שלא  מכאבים,  מתפוצצת  ופשוט  בלילה  מתעוררת  ‘’הייתי  ארוכות. 

איפשרו לי לישון ופגעו לי משמעותית באיכות החיים’’, כך לדבריה. 

‘’ניסיתי המון שיטות, החל מפיזיותרפיה, כירופרקטיקה, עיסויים ועוד, 
הזה,  התחום  את  שהכרתי  מאז  הפילאטיס.  על  לי  שהמליצו  עד 
הרגשתי כמו בקסם. החיים שלי השתנו מן הקצה אל הקצה, והכאבים 

פשוט נעלמו’’.

החליטה  הפילאטיס,  שיטת  לה  שהעניקה  הגדולה  לתקווה  בהמשך 
בר ללמוד אותה על בוריה. היא נרשמה ללימודים בסטודיו בשכונת 
נווה צדק בתל-אביב, והפכה למורה מן המניין. ‘’היה לי חשוב להתעמק 
בפילאטיס שהצליח לשקם לי את הגוף. השרירים התחזקו והרגשתי 
שאני מתייצבת על הרגליים ושהכאבים פשוט פסקו באופן מוחלט. זה 

היה אושר עילאי’’.

‘’זה  כיום?  שלה  המרכזי  העיסוק  לתחום  הפך  הפילאטיס  כיצד  אז 
קרה בזכות משפט אחד ששחף בעלי אמר לי – ‘’תחשבי מה הדבר 
ידעתי  ומיד  עליו,  עליו’’. הסתכלתי  ותלכי  אוהבת לעשות,  הכי  שאת 
– פילאטיס! מדובר בשיטה מדהימה שעובדת בצורה  את התשובה 
מדויקת ומפעילה את כל שרירי היציבה העמוקים בגוף, ומשלבת ריכוז 

והמון המחשבה על הגוף והנפש כאחד’’. 

כיום בר מנהלת סטודיו משגשג לפילאטיס הפועל בקיבוץ עין גדי, בו 
מתקיימים שיעורי בוקר וערב במתכונת תלת שבועית, יחד עם שיעורים 
היא  בנוסף,  בסטודיו.  או  הלקוח  בבית  גם  לעיתים  שנערכים  פרטיים 
מקיימת שיעורים ביישובי הכיכר, וכן מדי יום שישי בבוקר שיעורים מתחת 
במינה.  כמיוחדת  מתארת  שהיא  חוויה  למלון,  בסמוך  הבאובב  לעץ 
‘’השילוב הזה בין שיעור על המדשאות בין ים המלח מצד אחד להרים 
המופלאים מצד שני, וכשברקע ציוץ ציפורים, הוא אולי הדבר הקרוב 
ביותר לגן עדן שאפשר לבקש. זה רק אני, התלמידים ומזרון תחת כיפת 

השמיים. פשוט חלום’’. 

צילום: אליאן טפר
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הגיל השלישי

מדינת ישראל, כבכל העולם, נערכת לקראת הזדקנות האוכלוסייה 
והעלייה הצפויה בחלקם היחסי של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 
הכללית. משנתון הזקנה של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, שפורסם 
בדצמבר 2018, עולה כי ב-62 השנים האחרונות גדלה קבוצת הזקנים 
בישראל )בני 65 פלוס( פי 11, בעוד שאר האוכלוסייה גדלה פי כמעט 
65 פלוס  יותר מפי שניים. כיום חלקם של בני  - פער של  5 בלבד 

באוכלוסייה הוא 11.3%.

הינו  השלישי  בגיל  התושבים  אחוז  תמר,  האזורית  במועצה  אצלנו, 
מספריים  נתונים  פי  על  )הערכה  האוכלוסייה  מכלל  כחמישית 
כקבוצה  לכך  ולהתייחס  לזהות  יש  כי  ספק  אין   .)2018 מדצמבר 
משמעותית, בעלת רצונות, צרכים, יכולת השפעה ותרומה לקהילה. 

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה פועלת גם תחת האגף 
נערכים  אנו  הרווחה. במסגרת האגף  ותיקים של משרד  לאזרחים 
לקוחות  יהיו  המחר  של  וגם  היום  של  הוותיקים  שהאזרחים  לכך 
בקשה  איתם  ויביאו  חברתיים  לשירותים  במחלקה  משמעותיים 

למענים לצרכים שונים, כגון:
 הצורך בחיי זקנה פעילה המבקשת להבטיח פעילות מתמשכת 
בפעילות  והשתתפות  התנדבותית  פעילות  ותעסוקה,  עיסוק  של 
בגיל  התעסוקה  מעולם  פרישה  למעשה,  וחברה.  תרבות  פנאי, 
ובהשתייכות  מחדש  בהתארגנות  לסיוע  צורך  פירושה  השלישי 

לקבוצות חברתיות אחרות מאלו שהורגלו להם. 

 הצורך בעידן של היום הוא לשנות את התפיסה והתיוג של אנשים 
בגיל השלישי, שכן האזרחים הוותיקים כיום בריאים יותר, משכילים 
יותר, בעלי ידע דיגיטלי רב יותר ובעלי השפעה רבה יותר על עיצוב 

ותכנון של השירותים המיועדים להם. 

מאידך, תופעת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים הולכת ומתרחבת. 
הוותיקים  מהאזרחים  כ15%  לעיל,  המוזכר  הזקנה  שנתון  פי  על 
גורם  מהווה  אפוא  בדידות  בדידות.  תחושת  על  מדווחים  במדינה 
על  ומשפיעה  ותיקים  אזרחים  בקרב  לתחלואה  משמעותי  סיכון 

תחושת הרווחה שלהם. 

בו  משמעותי  זמן  פרק  עוד  מוסיפות  המתארכות  הזקנה  שנות 
יותר  רבים  כלכליים  במקורות  צורך  עם  מתמודד  הוותיק  האזרח 
שיאפשרו לו לחיות בכבוד תוך מימוש הצרכים המשתנים שלו. ולכן, 
וחוסכים  עובדים  פלוס(   65 )בני  ותיקים בישראל  אזרחים  כי  ניכר 
שלהם  ההשתתפות  שיעור  בעוד  לעבר,  בהשוואה  לפנסיה  יותר 
ב-2000  מ-8.5%  האחרונים  העשורים  בשני  זינק  העבודה  בשוק 

ל-21% ב-2016.

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה שמה לה למטרה למפות את 

פרט וקהילה

דור הולך ולא נעלם 

מכלול הצרכים והמאפיינים הייחודיים של האזרחים הוותיקים ברשות 
השירותים  מערך  את  ולתכלל  לפתח  בפרט,  יישוב  ובכל  בכלל, 

המיועד לחברי הגיל השלישי.

ולתכנן מענים הם:  העקרונות המנחים אותנו בבואנו לזהות צרכים 
הרצון הרווח כיום של האזרח הוותיק להישאר ככל הניתן בקהילה 
הטבעית בה הוא מתגורר, הצורך להתייחס לאזרח הוותיק במרכז 
התייחסות  תוך  הייחודיים  לצרכיו  השירותים  את  ומתאים  כקובע 
שלו,  והתרבותיים  המשפחתיים  והמאפיינים  העדפותיו  לרצונותיו, 
החשיבות לשיתוף ושותפות של האזרחים הוותיקים החיים בקהילה 
והתייחסות לכוחות ולמשאבים של הקהילה ושל האזרחים הוותיקים 
יש  המענים  בפיתוח  הדדית.  גומלין  יחסי  יכולת  כבעלי  בתוכה 
להתייחס גם בשימוש באמצעיים חדשניים במתן השירותים בדגש 
על טכנולוגיות דיגיטליות המותאמות לשפה הדיגיטלית המקובלת 
ויכולות לסייע בהנגשת השירותים בשל מגבלה גאוגרפית או  כיום 
תפקודית. יש חשיבות גם לעבודה בשיתוף פעולה עם המשפחות, 
גורמים רפואיים ומשרדי ממשלה תוך הנגשת המידע על זכויות של 

אזרחים ותיקים וסיוע במימושם.

העשייה של המחלקה לשירותים חברתיים בתחום הגיל השלישי הינה 
בשלביה הראשונים במיפוי הצרכים ובבניית מענים. במסגרת שירותי 
המחלקה בתחום זה קיימים שלושה מועדונים חברתיים לגיל השלישי 
המספקים מסגרת יומית-עד תלת שבועית של מפגשי חברים, פנאי 
תרבות ותמיכה הדדית. כמו כן, כל אזרח ותיק יכול לקבל קשר של 
שיחות עם עו"ס מהמחלקה לצורך תמיכה, ייעוץ, מיצוי זכויות והתאמת 
המענים לצרכים העולים תוך יצירת גמישות ככל הניתן באופי הקשר 
מבחינת זמנים, מקום מפגש ותכנים. עובדות סוציאליות של המחלקה 
נותנת גם מענה טיפולי לבני המשפחה או בני/בנות הזוג אשר הם 
המטפלים העיקריים באזרחים הוותיקים. לאחרונה, בחלק מהיישובים, 
האזרחים  בין  הגומלין  יחסי  את  המחזקת  תכנית  להתפתח  החלה 

הוותיקים ביישוב לבין הקהילה. 

אין ספק שהיד עוד נטויה והמלאכה עוד מרובה. כמנהלת המחלקה 
לשירותים חברתיים אני מזמינה את כל מי שמעונין )בין אם אתם חלק 
מהאזרחים הוותיקים היקרים או שלא(, לפנות אליי במייל או בכל דרך 
אחרת, לשתף במחשבות, רעיונות והצעות לתכניות פרטניות, קבוצתיות 

או קהילתיות לטובת האזרחים הוותיקים במועצה. 

עו"ס אושרית מזוז

הכותבת הינה מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 
(m.s.w) במועצה האזורית תמר 

oshrit@ma-tamar.co.il ,050-2104131 :ליצירת קשר

עולם שלם של תוכן ותרבות: 
בית הבאובב

״צעירים חסרי מנוח״

התוכן שלכם  עולמות  להעשיר את  כיצד  מחפשים 
היומיום?  משגרת  באתנחתא  מעוניינים  גדי?  בעין 
הפעילויות  היקף  את  עבורכם  להציג  לנו  הרשו 
הנרחב המוצע לקהל האוכלוסייה המבוגרת בקיבוץ 

במסגרת בית הבאובב 
הינו  הבאובב  מועדון  מעורה,  פחות  או  הכיר,  מי מכם שטרם  עבור 
מועדון יום ובית חם לאנשי הגיל השלישי. המועדון עושה את המירב 
השלישי  הגיל  אנשי  של  ולרצונות  לצרכים  מענה  לתת  מנת  על 
באמצעות פעילויות שונות ובאווירה חברתית חמה ותומכת המתאימה 

לאורח החיים של באי הבית.

המועצה  ידי  על   2012 בשנת  לאוכלוסייה  והותאם  שופץ  הבית 
האזורת תמר. את ניהולו קיבלה יונקי אילון מוותיקות הקבוץ. יחד, 
לגברים  גופנית  פעילות  הכוללת  תכנית  נבנתה  חברים  בשיתוף 
ולנשים: ארוחות בוקר בריאות ועשירות, חוגי יצירה, טיולים ברחבי 
ופעילות חברתית.  הארץ, בית מדרש, הרצאות, סדנאות העשרה 
בני  של  המיוחד  הפנאי  לשעון  מותאמות  הללו  הפעילויות  כל 
כל  כי  יצוין  חוגים מקצועיים.  ומנחי  מרצים  להוציא  הגיל השלישי. 

הפעילויות נעשות בהתנדבות ובמסירות על ידי כוחות מקומיים.

הבוקר בשעות  בשבוע.  ימים   4 של  במתכונת  פעיל   הבית 
)12:30-08:30( ובשעות אחר הצהריים )19:00-17:00(. 

עם  מפגש  מקום  מהווה  הכיכר  בנאות  בראשית  בית 
מגוון פעילויות לבני הגיל השלישי

תושביהם הוותיקים של נאות הכיכר ועין תמר נהנים בחודשים האחרונים 
בית בראשית, מוסד חברתי/תרבותי,  מיוחדות במסגרת  ממגוון פעילויות 

שהינו בית עבור עשרות מתושבי היישוב אשר כוחם עוד במותניהם. 

בשנותיו  ששימש  היסטורי,  מבנה   - "במבצר"  היישוב  בלב  ממוקם  הבית, 
הראשונות כבית למתיישבים הצעירים ובהמשך כבית הספר היסודי בכיכר.

במתכונתו החדשה, זוכים תושבי נאות הכיכר ועין תמר, ליהנות מפעילויות 
תוכן איכותיות. כך למשל הגיע לאחרונה להרצאה מרתקת, הסופר מאיר 

שליו, אליו הקשיבו בשקיקה עשרות תושבים מיישובי הכיכר. 

את הבית הפעיל, בין פעמיים לשלוש בשבוע, בשעות הבוקר ואחר הצהריים, 
מנהלות במשותף קורין תויתו וג'ני אבן, שמספרות על מקום ייחודי המספק 
לחבריו חברותא תוססת וחיבור עם הקהילה. השתיים מדגישות כי ל'בית 

בראשית" מגיעים עוד ''כשצעירים''.

השנה  במהלך  אירועים  שלל  לקיים  שמחות  ''אנחנו  מציינות:  השתיים 
בוקר  ארוחות  לקיים  מעניינות,  להרצאות  להקשיב  התושבים,  לרווחת 
משותפות מדי יום שלישי, אותם מבשלים החברים השונים תוך התבססות 
על תוצרי החקלאות המקומית, וכן לקיים מפגשים עם בני הדור הצעיר – 

דור העתיד שלנו".

פעילויות נוספות אשר ניתן למצוא בבית הם חוג סריגה, מפגש כתיבה 
בריאותית  התעמלות  ושיעורי  וגברית  נשית  להעצמה  מפגש  יוצרת, 
בנושא  מפגש  בהמשך  מתוכנן  כן  כמו  השלישי.  הגיל  לבני  ייעודיים 
השפה העברית, בדגש על שמות משפחה תחת השם "כי משפחה לא 
לקוטב  הגבורה  "מסע  צלמים  של  הרצאות  מספר  עם  יחד  בוחרים'', 

הדרומי" עם אמנון גוטמן, ''ומיומנו של צלם'', וכן "ברוקלין קראון הייטס" 
עם דניאל זלדס . כל הפעילויות, יש לציין, הן בהתנדבות מלאה ובשיתוף 

כוחות מקומיים. 

בנוסף, בחודשים האחרונים יצאו חברי בית ''בראשית'' גם למספר טיולים, 
ביניהם לבאר-שבע, לערבה התיכונה ואפילו הספיקו לצאת לטיול משותף 

עם חברי בית הבאובב בעין גדי לחבל יתיר.

השרביט  הועבר  יונקי  ע"י  המקום  הובלת  של  נהדרות  שנים   6 לאחר 
בתחילת שנת 2019 לידיה של שרהל'ה כספי שהיתה שותפה לבניית 
המקום. שרהל'ה מציינת כי ''הערך המוסף של הבית הינו לשמש כבית 
עשיר בתוכן איכותי עבור האוכלוסייה המבוגרת של הקיבוץ, תוך מתן 

דגש על האלמנט החברתי ויצירת קשרים בין התושבים'..

לשתיהן נאחל הצלחה גדולה!

mailto:oshrit@ma-tamar.co.il


2829 אפריל 2019 · ניסן התשע״ט אפריל 2019 · ניסן התשע״ט

תרבות

המועצה  בשיתוף  הפועלת  ייחודית  מוסיקלית  תכנית 
ופיתוח  אישית  בהעצמה  דוגלת  והמתנ''ס  האזורית 
ומבוגרים  נוער  ילדים, בני  יכולות אינדיבידואליות של 

כאחד בשילוב עם הקהילה
שנים  לפני  לדרך  יצאה  תמר  האזורית  במועצה  המוסיקה  תכנית 
התכנית  ליטבינוף.  דב  המועצה,  ראש  של  מחזונו  כחלק  אחדות 
הדוגלת ב''כלי נגינה כל ילד'', נועדה לחשוף את הילדים, בני הנוער 
ועד הגיל השלישי למגוון רחב של סגנונות  והתושבים מהגיל הרך 
מוסיקליים, במקביל להעלאת מקצועיותם של בני הנוער המנגנים 

בכלי הנגינה. 

ומתבססת  התפתחותית''  כמדרגה  "מוסיקה  לשם  זכתה  התכנית 
בשילוב  ומעלה  הרך  מהגיל  שנתית  רב  תכנית  יישום  על  בעיקרה 
כוללת  התכנית  פורמאלית.  והבלתי  הפורמאלית  החינוך  מערכת 
ובחוגי המתנ"ס, פעילות  היסודי  נגינה על כלי בבית הספר  לימודי 
של מקהלת בית הספר, נגינה בהרכבים, סדנאות אמן בשעות אחר 

הצהריים, פעילות קיץ ייחודית ועוד.  

היישובים  בכל  ובמופעים  בקונצרטים  משתתפים  המועצה  ילדי 
הן  עמשא,  והר  תמר  עין  הכיכר,  נאות  גדי,  עין  לרבות  במועצה, 
שונים.  קהילתיים  אירועים  במסגרת  והן  המתנ"ס  אירועי  במסגרת 
ילדי בית הספר היסודי מנגנים על כלי הנגינה השונים  בנוסף, כל 
הכלי  על  הנגינה  לימודי  את  להעמיק  ממשיכים  מהם  אחוז  וכ-80 

במסגרת חוגי המתנ"ס השונים והרכבי הנגינה ביישובים. 

והן  כלכליים  הן  רבים  משאבים  משקיעה  המועצה  כי  יצוין 
חשיבתיים לקידום תחום המוסיקה במועצה, מתוך אמונה כי מוסיקה 
יתר  דורי.  רב  ולחיבור  הקהילה  וגיבוש  לחיזוק  תורמת  גילים,  חוצה 
מהתלמידים  ואחת  אחד  כל  להעצים  ניתן  המוסיקה  דרך  כן,  על 
והתלמידות ולמקסם את היכולות המופלאות שלהם. פרט אליהם, 
יש להוקיר את פועלם של מורי המוסיקה המהווים "עמודי תווך" עבור 
הקהילה ושומרים על קשר רציף בין חלקי התכנית, בשיתוף הילדים, 

בני הנוער והוריהם. 

המוסיקלית  התכנית  את  המרכז  האקדמי  המנהל  בוקר,  ליאור 
במועצה, מספר כי: ''התפקיד המרכזי שלי כמנהל אקדמי הוא תמיד 
לתווך את  וכמובן  הלימוד  ולעדכן את תכניות  כיצד לשפר  לחפש 
כל אחד  אישית של  להעצמה  ליצור אפשרות  וכן  למורים,  המידע 

ואחד מהתלמידים למקסום היכולות המוסיקליות שלהם.

לפני כשלוש שנים תכנית המוסיקה בתמר הייתה מבין הראשונות 
מנגנת''.  “קהילה  בתוכנת  היסודי  הספר  בבית  להשתמש  בארץ 
הלימודית  החוויה  את  הופכת  ומחשב,  ספרים  המשלבת  זו  תוכנה 
הרבים  הלימוד  חומרי  את  לכך  אוסיף  ושיתופית.  משחקית  לחוויה 

צלילי המוסיקה 
במועצה האזורית תמר

בעשרות  לנגינה  הילדים  של  המוטיבציה  את  שהעלו  והעדכניים 
הגורמות  נוספות  ופעילויות  תחרויות  גם  מקיימים  אנחנו  מונים. 
לתחרות בריאה. בשנה הנוכחית משרד החינוך החליט להכניס את 
מלמדים  בהם  היסודיים  הספר  בתי  בכל  כחובה   “ מנגנת  “קהילה 
מוזיקה, ועבורנו במועצה האזורית תמר זו בהחלט גאווה והוכחה כי 

אנחנו נמצאים בדרך הנכונה''.

בוקר מוסיף לציין את האיכויות הפרסונליות והחברתיות שמעניקה 
וגילים  גבולות  חוצת  הינה  כידוע  ''המוסיקה  למשתתפיו:  התכנית 
ומהווה חלק נכבד וחשוב בחיי הקהילה. המועצה בהקצאת המשאבים 
אדירה מאפשרת לנו לחשוף את הילדים לסגנונות מוסיקליים שונים 
וללמד אותם ברמה הכי גבוהה ומקצועית שקיימת בתחום, תוך מתן 
יכולותיו.  ומקסום  התלמיד  עם  ציפיות  תיאום  אישית,  לב  תשומת 
לכתוב  יצירתיים,  להיות  לילדים  גורם  אותנו  הסובב  המיוחד  הטבע 
המוסיקליים.  לימודיהם  את  ולהעמיק  להסתקרן  שירים,  ולהלחין 

עבורנו במועצה זו ללא ספק התגשמות חלום''.

 היה מרגש:
קונצרט הוקרה לוותיקי היישוב בגן המייסדים

לאחרונה התקיים קונצרט בגן המייסדים בנאות הכיכר 
כהוקרה לוותיקי היישוב על תרומתם להקמת יישובים חקלאיים 
משגשגים ופיתוח ההתיישבות באזור חבל ים המלח. הקונצרט 

היה מרגש במיוחד ובמהלכו דור הוותיקים פרגן בתשואות רבות. 
חשוב לציין שבמסגרת פעילות הקיץ הילדים, בנו התלמידים 
הצעירים כלי נגינה שהותאמו להתקנה במקום פתוח. לאחר 

סיום הבנייה הוחלט להציב את כלי הנגינה בגן המייסדים 
כהוקרה לדור החלוצי ותוך רצון לחבר בין הדורות.

״קולות מדבר'': עיבודים מיוחדים ותנועה על הבמה
חבורת הזמר'' קולות מדבר'' בניצוחו של אילן גלבוע הוקמה בשנת 

1986 כחבורת הזמר היצוגית של המועצה האזורית תמר.

מאז ועד היום משמשת החבורה כגורם מייצג ותופסת מקום מרכזי 
באירועים וטקסים קהילתיים באזור.

נאות  המושבים  תושבי  כולם  זמרות,  ו-10  זמרים   6 מונה  החבורה 
הכיכר ועין תמר, השוכנים בדרום ים המלח.

יובל  מרבע  למעלה  מזה  החבורה  של  המוסיקלי  והמנהל  המנצח 
הוא כאמור אילן גלבוע, לו מסייעת מנהלת החבורה, רכזת התרבות 

האזורית, סימה שוורץ, הנמנית כזמרת בחבורה מזה כ-30 שנה. 

החבורה ייצגה את המועצה האזורית תמר והאזור כולו בחו"ל מספר 
פעמים, ומקפידה להופיע בטקסים ומפגשי חבורות ברחבי הארץ.

רפרטואר הלהקה מורכב משירים ישראליים מקוריים ושירים לועזיים 
אמתחתו  תחת  מיוחדים  לעיבודים  הזוכים  לעברית,  מתורגמים 
המוסיקלית של אילן. בנוסף, החבורה משלבת תנועה תוך כדי שירה 

על הבמה, המוסיפה נדבך ייחודי לאופי פעילותה לאופי פעילותה.

בימי שלישי אחר צהריים, במועדון  נפגשת אחת לשבוע  החבורה 
הפיס במושב נאות הכיכר.

עין גדי: כשרגש וטבע נפגשים להם יחדיו
ומופיעה  ה-60,  בשנות  כבר  פעילותה  את  החלה  גדי  עין  הזמר  חבורת 
)כיום  זמרות  זמרים   24 החבורה  מנתה  בשיאה  שנה.  כ-50  מזה  לסירוגין 
שזוכה  בארץ,  ביותר  הוותיקה  בחבורה  מדובר  סה’’כ(.  זמרים   11 מונה 
לעדנה מחודשת בשנים האחרונות תחת ניצוחו וניהולו המוסיקלי של רון 
על  ניצחו  השנים  )16:00(. במשך  ראשון  יום  מדי  החזרות מתקיימות  גנג. 
החבורה מנהלים מוסיקליים מובילים, כמו דוד ולדמן )ערד(, גדעון אפרתי, 

אבי פיינטוך, וכיום כאמור רון גנג, המלווה את החבורה מ-2014. 

אחת לשנה משתתפת החבורה באירוע ‘’קול הרינה’’, אירוע קבוע לזכר 
שלושה מחברי החבורה שנהרגו בתאונת דרכים, רינה מזור ז’’ל )המייסדת 
של החבורה הרשמית(, צבי חורש ז’’ל ובינה ונגר ז’’ל. שניים מהנהרגים, צבי 

חורש ורינה, היו חברים בחבורת הזמר. 

מיוחדים  וכינוסים  באירועים  החבורה  משתתפת  הזה,  האירוע  מלבד 
פעמים  מספר  המתקיימות  אחרות  זמר  חבורות  של  מפגשים  הכוללים 

לאורך השנה.

‘’מה שמאפיין  חניתה חורש, זמרת ותיקה המשתייכת לחבורה, מספרת: 
את החבורה שלנו הוא חברות הדוקה בין המשתתפים. זו איננה רק פגישה 
מקצועית, אלא גם התכנסות חברתית. אנחנו חוגגים ימי הולדת בצוותא, 
מקיימים ארוחות משותפות בשעות ההפסקה ומדברים בנוסף על ענייני 
דיומא. החבורה מגובשת ומלוכדת בצורה בלתי רגילה. חשוב לי לציין את 
מני גל, זמר בחבורה, שהינו גם מלחין ידוע, אשר מסייע ביחד עם רון גנג 

בהלחנה ועיבוד השירים’’.

המנצח והמנהל המוסיקלי של החבורה, רון גנג, מוסיף: ‘’חבורת הזמר עין גדי 
היא חבורה בעלת חוש הומור מיוחד. אשתקד הכינה החבורה תכנית מיוחדת 
ועוד, שזכתה להצלחה  סירים, משרוקיות  כמו  אביזרים  שילוב  תוך  לילדים 
כך  ואכן  ולמופעים,  לשירה  הצעיר  דור  את  לחבר  נועדו  האביזרים  גדולה. 
היה. בנוסף, החבורה הופיעה אשתקד עם מופע הכולל שירי ילדים מקוריים 

לא נפסיק לשיר
 זרקור על חבורות הזמר המייצגות בגאווה את יישובי המועצה 

‘’קולות מדבר’’ מנאות הכיכר וחבורת הזמר עין גדי

בפסטיבל הזמר ‘’קול פעמונים’’ בבית גוברין, בגאווה גדולה’’.

ואיך אפשר שלא להתייחס לטבע המופלא המהווה השראה עבור זמרי 
החבורה. אלו, עורכים חזרות במועדון ‘’ערוגות’’ אש ממנו נשקפת תצפית 
מרהיבה לנחל ערוגות ולנוף המדברי הייחודי הסובב אותו, לרבות צמחייה 

ייחודית והיעלים האופייניים לאזור. 

רשימת הזמרים המלאה
 סופרן – דורית בן עיון, כוכי אבני, קורין טויטו, 

בתיה מדמוני ואורית אלמוג.

 אלט – חגית קדוש, ג'ני אבן, אילנה זמשטיין,
עזה רביד וסימה שוורץ.

טנור – שמוליק ענבי וצביקה דור.

בס – יואל בן עיון, אשר סויסה. אלי מסלם וגבי מלול.

תרבות

רשימת הזמרים המלאה
סופרן – רבקה שגיא, נורית הראלי, סימה תרן

אלט –  חניתה חורש, שרה חלק, רותי רון, יעלי גל

טנור –  איריס רז, אלי רון

בס –  מני גל, עזרא בוטא
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פנאימתכונים

קציצות פראסה )כרישה(
מצרכים:

3 פראסות חתוכות לחתיכות גדולות
3 כפות קמח מצה 

2 תפוחי אדמה בינוניים חתוכים
2 ביצים 

מלח ופלפל שחור 
* אפשר להוסיף גבינת פרמז’ן או בשר טחון

אופן ההכנה:
מועכים את כל המרכיבים יחד, מתבלים במלח 

ופלפל שחור.
מכינים קציצות, עוטפים בקמח תפוח אדמה או 

בקמח מצה דק.
 טובלים בביצה )כמו בשניצלים( ומטגנים. 

* ניתן לאפות בתנור בתבניות ‘’קאפ-קייק’’ משומנות.

ריבת פומלה
מצרכים:

3 פומלות גדולות
2 כוסות מים 

750 גרם סוכר )1 ק’’ג לאוהבי מתוק( 
1.5 לימון סחוט

תפוח גרנד )עם גרעינים(

אופן ההכנה:
הקליפה  את  מסירים  ומקולפות.  גדולות  פומלות   3 לוקחים 
)כלומר  מהפרי  בנפרד  הלבן  החלק  את  וחושפים  הירוקה 

משתמשים רק בחלק הלבן של הקליפה(.
שהקליפות  עד  ומבשלים  במים  משרים  לקוביות,  חותכים 

נעשות שקופות.
בשלב זה יש להחליף את המים לפחות פעמיים נוספות.

מרתיחים בסיר 2 כוסות מים + 750  גרם סוכר )אפשר גם 1 
ק”ג סוכר לאוהבי מתוק(. כאשר הסיר מבעבע מוסיפים את 
תוך  אל  נוזלים  וללא  סחוטות  המבושלות,  הפומלה  קליפות 

הסיר, יחד עם ליבה של תפוח גרנד עם הגרעינים - פקטין(.
ממשיכים לבשל למשך כחצי שעה ומוסיפים 1.5 לימון סחוט 

ותבלין לתוספת ארומה )מסטיקה/וניל/גרניום לימוני ירוק(.
ובודקים  בוחשים  להסמיך,  מתחילה  התערובת   כאשר 

עד לצמצום המים וקבלת הסמיכות הרצויה.
מצננים ומגישים. ניתן לעטוף בקוקוס טחון.

שומרים במקרר.

מתכונים מבית אימה של קורין, ילידת איסטנבול
 קורין תויתו ‘’הבית של קורין – חוויה של אירוח ובישול’’

מתכונים נבחרים וכשרים לפסח
לגזור, לשמור וללקק את האצבעות 

בתיאבון

 מתופעות
 ים המלח

... מים

חלק מנוף 
ים המלח

חלקם 
העיקרי 

דרגה 
אריג בצה”ל

רווחים ראויים 
חומר בניההשפרצהלחלוקה )ר”ת(

אתר בים 
המלח - .... 

עין גדי

מספר 
סידורי )ר”ת(

מהגפייםעוף דורס

מדידה 
שנעשית 

בים המלח 
)5,5(

את שיבוא

זן של 
לשכת עגבניות

הדרכה 
)ר”ת(

רופא )ר”ת(
נמצא בכל 

מקום
פרי גידול 
ספר בו מין בהמהבים המלח

מוזכר ים 
המלח )ר”ת(

פסול, חורג 
מהמקובל מחסום 

מפריד
עוף דורס 
באזור ים 

המלח

העניקו לנו

ממלכה 
קדומה

סופר 
והיסטוריון 
יהודי )ש”מ(

עבורו

חסר כוח

שלחופה
סדרת צעקלא ימי

בתי כלא 
אמריקאית תופעת שקע 

בים המלח
מין צמח 

מים
זמר ומוזיקאי 
מין תכשיטלא נתןגרמני )ש”מ(

יקבל תכונות חורשה עבותה
אנושיות )כ”ח( מקום גבוה

סימול 
ממוצרי ים להצלחה

המלח

מפרשני 
המקרא 

)ר”ת( מצבה

קיבל שונית
מבקרים

מסלול 
מגזין לנשיםנסיעה

אתר לא ישן
ארכיאולוגי 
סמוך לים 

המלח

מתנה
יופי

כביש באזור מבדר
ים המלח

תשחץ עלי תמר
מור תורג׳מן
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