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בין השעות החולפות
לחדשות המתחלפות
שלום עם האמירויות

וכתבי החדשות מדווחים
מדובאי ואבו דאבי

וכולם צועקים ומתווכחים
בלוני נפץ מתנפצים

ודרום אדום לא מפרחים
 

שמים פתוחים לשלושה יעדים
וחלק מהישראלים לא ממושמעים

בודקים אופציות לבקר את 
השכנים

מלונות וצימרים מלאים
עדיין לא הגיעו החגים

וחלק בכל פינה מפגינים
 

מי בבלפור ומי על גשרים
ההם עם השלטים

ואלה עם דגלים שחורים
ובתוך כל ההמולה הזו

הקורונה עושה עוד חולים
ובכל ערוץ עוד מתראיינים

פרשניות ופרשנים
מתחרים למי גרפים

יותר יפים
שבסופו של יום

יותר ויותר מאימים ומפחידים
באמריקה תכף בוחרים

אולי גם אצלנו
עדיין לא יודעים

בממשלה כולם רבים
הפרויקטור מנסה

להוריד את המספרים
 

אין רגע דל
ואמנם הבטחתם שלא

ישעמם פה...
אבל אוקיי הבנו.

שנת תש"פ שזה אך חלפה, 
הייתה שנה מאתגרת בכל תחומי חיינו ועיסוקינו. 

שינויים בהנהגת המועצה אפיינו את תחילתה. 
שינויים שמטבעם אתגרו את המערכת כולה.

תוך כדי למידה את השינויים והאתגרים המלווים אותנו, הגיעה 
מגפת הקורונה ששינתה סדרי עולם בלוקאלי ובגלובלי. 

הזדמנויות חדשות שמפיחות  גם  מגלים  יחד  כולנו  מהקושי 
עניין ותשוקה להמשך עשייה משותפת. 

שיתוף  אגפיה,  כל  על  המועצה  עובדי  כלל  ההתגייסות של 
הפעולה המצוין עם מזכירות ומזכירי הישובים, עם צוותי הצח"י 
ובהצלחה.  בכבוד  זו  תקופה  לעבור  אותנו  הביא  וההנהלות 

הצלחנו לבנות מערכת עבודה מצוינת עם הישובים שלנו. 

אנו ממשיכים לשפר בימים אלו את מערכת העבודה שלנו 
עם מפעלי התעשייה באזור, וזה אך חתמנו על אמנת השירות 
שתסייע לשמור על המרקם הנכון בין קהילה חברה ותעשיה.

אנו מסייעים, ככל יכולתנו, גם לעסקים במרחב תיירותי כדי 
לעבור את אחת התקופות המורכבות והקשות שספג המגזר 

התיירותי אי פעם.

אתגרים נוספים לפנינו בנושאים שונים: הועדות הגאוגרפיות 
פיתוח  המשך  אחרות(,  רשויות  עם  הארנונה  כספי  )חלוקת 
יישובי המועצה, התייבשות ים המלח, טיפול בתשתיות כביש 

90 ועוד.

לנו  יש  ובטוחים:  סמוכים  היו  אנא  שלנו,  ותושבים  תושבות 
מועצה טובה, חזקה ואיתנה, מועצה עם עשייה מוכחת, ואני 

גאה לעמוד בראשה.

זכור לי שבעבר, ראש המועצה יואב גבעתי ז"ל, הסביר שלמועצה 
יחד  לפעול  והגדולה  תעשייה  תיירות,  תושבים,  בנים:   3 שלנו 

ולהמשיך לחיות חיים הדדיים ומפרים. 

שנת תשפ"א מתחילה, 
תכלה שנה וקללותיה 

תחל שנה וברכותיה.
שנה טובה,

ניר ונגר
ראש המועצה האזורית תמר

לצפייה בראיון עם ראש המועצה, 
מתוך התכנית ''גלית ויואב'' בערוץ 12

לחץ כאן
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חדשות התמר חדשות התמר

לכבוד חגי תשרי המועצה האזורית תמר התקשטה לה בברכות חג המתנוססות על כל 
השערים הצהובים ביישובי המועצה ומבטאים את אווירת החג החמימה.

אנו מאחלים לכם חג שמח, שנה מתוקה וכמובן בריאה. חגגו עם 
יקירכם תחת כל ההנחיות ושמרו על חיוך!

בימים אלה אנו עסוקים בהתאמות אחרונות להפעלת החוגים בהתאם להנחיות ומגבלות הקורונה.

אילו חוגים יש לנו?
מבוגרים – חבורות זמר, תיאטרון קהילתי, פסיפס, קרמיקה, פילאטיס, יוגה ועוד.

ילדים – פסנתר, גיטרה, פיתוח קול, תופים וכלי הקשה, מקהלת ביה''ס היסודי, קרב מגע, 
יצירה, אומנויות, סטיילינג, מחול.

להרשמה ופרטים נוספים לחצו כאן.

תושבים ולקוחות יקרים. אנחנו שמחים להציג שירות חדש – תיק 
תושב! 

מדובר בשירות ייעודי שנועד לשפר את השירותים הניתנים לכם כיום. 

 אנו מזמינים אתכם להוריד את אפליקציית ''תיק תק'' 
בלחיצה כאן ולהיכנס ישירות לתיק התושב שלכם.  

תיק התושב מרכז עבורכם את כל המידע האישי אודות התשלומים למועצה: חינוך, חנייה, 
ארנונה וכמובן, מאפשר לכם לבצע מגוון פעולות היישר מהנייד.

מבצעי  שבידכם,  הנכס  מספר  התשלום,  שוברי  על  מצב  תמונת  תקבלו  אחת  בלחיצה 
הנחות והטבות. תוכלו להגיב ולקבל מצב מדויק של סטטוס כל פניhה ובקשה.

הקידמה בידיים שלכם !

השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי 
בלחיצה כאן

ים המלח לביצוע השלב הראשון של פרויקט הגנה על  ניקוז  בימים אלה פועלת רשות 
תשתיות מפני שטפונות בנחל ערבה בין מושב עידן למושב נאות הכיכר.

נגישות  ויאפשרו  הנחל,  בזרימות החזקות של  יציקת דרכי בטון שיעמדו  כולל  הפרויקט 
לתשתיות של חברת מקורות, לשטחים החקלאיים ופעילות רציפה של ציר הבט״ש לאורך 

גבול ירדן.

בשלבים הבאים יבוצעו הגנות על תשתיות של חברת מקורות וחברת חשמל וכן הגנה 
על שטחי החקלאות במרחב.

איזה כיף שהתברכנו בכאלה מדריכים צעירים ומגניבים !
קבוצות הנוער קיימו בתחילת אוגוסט פעילות פרידה מקומונת תנועת הנוער - האיחוד החקלאי, אשר לוקחת חלק בפעילות 

הילדים והנוער בהר עמשא. 

חדשות התמר

בשורה חשובה לחקלאי נאות הכיכר ועין תמר 

פעילות פרידה מקומונת תנועת הנוער ''האיחוד החקלאי''

בחג הזה תלבשו תמר 

פתיחת ההרשמה לחוגים לשנת תשפ''א

חדש! אפליקציית תיקתק – כל שירותי המועצה במקום אחד 

לאור העלייה הניכרת בתחלואה במדינת ישראל נוכח נגיף הקורונה המתפשט, החליטה 
הממשלה על סגר שיימשך למשך שלושה שבועות החל מיום שישי 18.9 בשעה 14:00 ועד 

לכל הפחות ה-11.10.

לפניכם ההנחיות המרכזיות המובאות לתשומת ליבכם לתקופה 
הקרובה:

מגבלת תנועה - עד 500 מטר ממקום מגורים

מגבלת התקהלות - עד 10 איש במקום סגור ועד 20 איש במקום פתוח

לימודים - מערכת החינוך תושבת למעט חינוך מיוחד

עבודה - תתפלאו אבל המגזר הפרטי יעבוד בהיקף עבודה כמעט מלאה, אולם ללא 
קבלת קהל, למעט בשרותים חיוניים

פנאי ובילוי - המסעדות יהיו סגורות למעט משלוחים

סופרמרקטים - יפעלו כרגיל

בתי מרקחת - יפעלו כרגיל

תחבורה ציבורית - מצומצמת

נמל התעופה – פתוח )רק עבור מי שרכשו כרטיסים מראש למדינות ירוקות בלבד(

תפילות - בקפסולות )מומלץ לעקוב אחר פרסומים(

ספורט - חדרי הכושר יהיו סגורים אולם ניתן יהיה להתאמן במרחב הציבורי בספורט יחידני 
או עם אחד או אחת מבני ביתכם

הסגר השני – הנחיות לתושבי המועצה
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חינוך

 "הקיץ עבר, החום הגדול
 שנה חדשה באה לכל

 רוחות מנשבות, נודדות ציפורים
 הולכים ובאים הימים הקרים.

 הביטו וראו קטונתי אתמול
 הקיץ עבר ואני כבר גדול
 שנה חדשה התחילה היום

היי נא ברוכה ובואך לשלום" )שמואל בס(

בתחילת החודש פתחו בהתרגשות ובשמחה 
ילדי המועצה שנה חדשה בגנים ובפעוטונים.

שנה מאתגרת עומדת בפתח בה לא 
הכל ידוע מראש. צעד צעד נעבור אותה 
יחד ולא נוותר על החלומות.  תוך שמירה 
על בריאותינו ועל הכללים החלו לפעול 

במסגרות החינוך תוכניות ההעשרה, החוגים 
והשתלמויות לילדים ולצוותים החינוכיים.

אנו מברכים את תושבי הר עמשא על 
הצטרפות הגיל הרך למועצתנו ומאחלים 
לכולם שנה טובה, מתוקה, פורייה, בריאה.

נמשיך לדאוג לרווחת התושבים ולנהל 
במקצועיות את מערך הגיל הרך, גם 

בתקופה מאתגרת זו.

גם כשהדרך לא קלה, תמיד נצעד בה יחדיו.

בברכת שנה טובה, מתוקה 
מוצלחת ובריאה לכל 

הקטנטנים שלנו,
תמי מסלם

רכזת הגיל הרך
מועצה אזורית תמר

חינוך
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חינוך חינוך

תלמידים, הורים 
וקהילה יקרה,

שנת הלימודים החדשה החלה, 
וכולנו שמחים ונרגשים מאוד.

ביום הראשון ללימודים קיבלנו 
את פני התלמידים והתלמידות. 

התרגשנו במיוחד לקבל את 
פניהם של ילדי כיתה א׳ 
הצעירים, שכבר הספיקו 

להתארח גם בלשכתו של ראש 
המועצה, ניר ונגר, ולקבל ממנו 

שי חגיגי לפתיחת השנה.

חרף מגבלות הקורונה, ובכפוף 
להנחיות, אנו מקווים לקיים שגרת 

למידה מלאה.

גם השנה נמשיך להרחיב את 
היצע השיעורים, במטרה לעודד 
ולטפח למידה המבוססת על 

סקרנות, יצירתיות והיכרות עם 
המרחב הייחודי הסובב אותנו: 

העמקת הפדגוגיה המונטסורית 
במקצועות הלימוד השונים, 

שיעורי בוסתן - במרחב הבוסתן 
שהולך ומוקם בבית הספר - 

שיעורי בישול, פילוסופיה, אמנות, 
כלבנות, מחול, דרמה, טיפול 

באמנות ועוד.
בברכת שנה בריאה 

ונפלאה לכולנו,
גיש עמית 

וצוות בית הספר היסודי
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חינוך חינוך

 שנת הלימודים בתיכון 
בצל מגפת הקורונה
יחד עם אגפי החינוך ופורום 

ההורים הצלחנו לפתוח את בית 
הספר לארבעה ימי למידה לכל 

השכבות. צוות בית הספר שם לו 
למטרה לנהל שיגרת למידה רציפה 
עבור התלמידים תוך שימת דגש 

על התחום הרגשי חברתי.

השנה, נמשיך להעמיק בפיתוח 
את מיומניות הלמידה לצד 

מתן מענה לתלמידים מצוינים 
המחפשים אתגר בלמידה.

לצד הלמידה, בית הספר שם לו 
למטרה להגביר את המודעות 
והאחריות החברתית בקרב 

התלמידים. נושא זה יבוא לידי 
ביטוי הן בתכנים והן בפעילויות 

התנדבות שונות בקהילה.

שנמשיך לחזק את בית הספר 
ולפעול בשקיפות ושותפות עם 

הקהילה והרשות.

בברכת שנה בריאה 
ומעשירה לכולנו,

 בן אראלי וצוות בית הספר 
השש שנתי עין גדי
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ראש השנה תשפ״אראש השנה תשפ״א

שנהיה

לראש
ולא לזנב

קורין תויתו, נאות הכיכר 
חברי תמר יקרים, הבית שלי כבר כמעט 50 שנה,

מאחלת לנו שנה מיוחדת, שונה ונהדרת. 

שנה שנפתח בה את הלב, לחברים ביישוב השכן. 

שנת אחד לעשייה ברוכה, עם מטרה משותפת, 
לכל יישובי המועצה, קליטה והרחבת היישובים,

והלוואי ונצליח להקרין לאחרים, מה שאנחנו כל כך 
אוהבים, בבית.

שנה טובה ׳תמר”.

נרי אראלי, עין גדי 
ברצוני לאחל לכל תושבי המועצה שנת יציאה 
מאתגר הקורונה, והתמודדות מוצלחת עם שלל 

האיומים הנשקפים לנו כמועצה וכחברה.

שנדע לחזק את השותפות בין היישובים, נשמור 
על שלמות המועצה ונגייס שותפים חדשים, 

נשמור ונפתח את כלכלת היישובים והמועצה 
תוך התייחסות והבנה לאופיו המיוחד של אזור ים 
המלח, על כל מגוון החי, הצומח וערכי הטבע שבו.

שנה טובה".

דוד הראל, נווה זוהר 
לתושבי תמר.

מאחל שנה של עשייה פוריה, מגוונת ומבורכת. 
והכל ברוח ההתנדבות.

אנו נדרשים לעמוד בחזית בכוחות משותפים 
של משפחת תמר לשנים רבות קדימה.

מאחל המשך יצירה התחדשות, שגשוג ופריחה״.

יריב קיטה, עין גדי 
לרגל שנת תשפ''א הבאה עלינו לטובה, אני מאחל 

לקהילת תמר היקרה לשמור על צביונה הייחודי, ליהנות 
מהטבע הקסום הפרוס לרגלינו ולהמשיך לפעול על 

בסיס ערבות הדדית, רעות ואחווה משותפת. 

נייחל שהשנה שבפתח תסמן את סיומה של הקורונה 
שהשפיעה על כולנו והצליחה לעצור את שגרת החיים, 

כמו גם לייצר הזדמנויות חדשות ונוספות. 

שתהיה זו שנה גדושה בעשייה איכותית לרווחת כלל 
תושבי המועצה, והכי חשוב שנת בריאות איתנה לכולנו''.

רותי קפלן, עין חצבה 
לכל תושבי תמר, לחקלאים, ליזמים, לתיירנים 

ולכל האנשים הטובים שבחרו להקים את 
ביתם באיזור הזה, ולממש את חלומותיהם. 

אני מאחלת שתבוא עלינו שנה פורייה, 
שנגשים מאוויים ונראה ברכה בעמלנו. 

והעיקר - בריאות טובה לכולנו''.

״

יורם דביר, עין גדי 
תושבות ותושבים יקרים, 

 השנה שכמעט חלפה, הייתה שנה מאתגרת 
לנו יושבי המדבר, לעולם ולאנושות כולה. 

ברצוני לאחל לכל התושבים היקרים. 
 שנשכיל להתמודד עם האתגרים 

שעומדים לפנינו, כיחידים וכקהילות. 

 שנחזק את השותפות של כל היישובים 
והקהילות בחבל ארץ התמר. 

שנזכה השנה ובכל השנים הבאות, לתת לילדנו 
מערכות חינוך יצירתיות ודרך ארץ לצעוד בה. 

 שנלמד להבין את החשיבות של שמירה על 
הטבע המדהים שסביבנו וחמלה לבעלי החיים. 

שנפעל ביחד ולחוד לשיפור המציאות בה אנו חיים.

מאחל לכולן ולכולם שנה טובה, שנה של עשייה, 
יצירתיות, פריחה שגשוג ... וכמובן בריאות״.

״
עופרה שוורץ, נאות הכיכר 

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה..

מאחלת שהשנה הזו שבאה עלינו לטובה,      
תהא שנה של ברכה והצלחה בחקלאות, תיירות 

ותעשייה.

שנה של קליטה, הרחבה ועיבוי היישובים, 
בתושבים רבים וטובים.

שנדע לחבור ולעבוד בשיתוף פעולה, להתגבר 
על קשיים ואתגרים, בינינו היישובים, כדי להגיע 

להישגים מרשימים.

בריאות טובה ואיתנה,לכולם.

שנה טובה ומבורכת, מהמקום הנמוך ביותר 
בעולם,  מושב נאות הכיכר״.

״

ג'ני אבן, עין תמר  
אני מאחלת לתושבי תמר היקרים

שנהיה בריאים ומאושרים

נהיה שותפים לעשייה ברוכה
בכל הישובים ובמועצה כולה

שנצמח ל״קהילת תמר״
כי אנשים הם האוצר במדבר

הלוואי שנקלוט משפחות רבות 
וכולנו נתפרנס בכבוד

נשאף למצוינות בכל התחומים
זה אפשרי - אנחנו יכולים!

ושכל אחד במועצה יאמר
׳אני גאה להיות תושב תמר״.

״ תושבי  את  מברכים  המועצה  מליאת  חברי 
תמר לרגל השנה החדשה

שירן תעסה-פיינשטיין, הר עמשא  
שנה טובה ומבורכת חברים,

 שנה של התחלות חדשות ומרגשות, 
אלו שתכננו ואלו שהפתיעו אותנו :(

שנה של צמיחה ממשברים שהצלחנו להפוך לדשן.

 שנה של שמחה, בריאות 
והרבה זמן איכות עם המשפחה והקהילה״.

״ ״

״

״
״

שנהיה

לראש
ולא לזנב
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ראש השנה תשפ״א ראש השנה תשפ״א

הרמות כוסיות חגיגיות 
לראש השנה במעמד 

ראש המועצה, ניר ונגר, 
ביישובי תמר

נרים 
כוס יין

אז

נווה זוהר

עין גדי

דוםהר עמשא
ר ס

יכ
כ

צה
מוע

 ה
מליאת
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חידון לחג
מהו ההבדל בין חלה רגילה 2 12

לחלה בראש השנה?
לחלה של ראש השנה מוסיפים סוכרא. 
לחלה של ראש השנה מוסיפים דבשב. 
החלה של ראש השנה היא עגולה ג. 

בצורתה
לחלה של ראש השנה מוסיפים ד. 

צימוקים ודבש

מדוע יש כאלה הנמנעים 2 13
מאכילת אגוזים בראש 

השנה?
אגוזים הם מלוחים בניגוד למתיקות א. 

שמאפיינת את החג
אגוזים בגימטריה שווים לחטא, כיוון ב. 

שרוצים להימנע מחטאים נמנעים 
מאכילתם

אגוזים עלולים לגרום לכאבי בטן ג. 
ולהקשות על התפילה

אף אחת מהתשובות אינה נכונהד. 

איך נקראת השבת בין ראש 2 14
השנה ליום הכיפורים?

השבת הגדולהא. 
השבת הקדושהב. 
שבת זיכרוןג. 
שבת שובהד. 

איך נקראים הימים בין ראש 2 15
השנה ליום הכיפורים?

עשרת הימים הנוראיםא. 
עשרת ימי תשובהב. 
עשרת ימי המעבר ג. 
אף אחת מהתשובות אינה נכונהד. 

איך נקרא יום הצום הנהוג 2 16
מיד לאחר ראש השנה?

יום כיפורא. 
צום עשרה בטבתב. 
צום תשעה באבג. 
צום גדליהד. 

איזה מסיפורי התורה 2 7
קוראים בראש השנה?

בריאת העולםא. 
סיפור המבולב. 
יציאת מצריםג. 
עקדת יצחק ד. 

מדוע נהוג לאכול רימונים 2 8
בראש השנה?

שעם ישראל יגדל ויתרבה כגרגירי א. 
הרימון

שתהיה לנו שנה מתוקה כרימוןב. 
בתקווה שירבו זכויותינו כרימוןג. 
שתהיה לנו שנה עסיסית ד. 

מהו מנהג ''התשליך'' הנהוג 2 9
בראש השנה?

מתרחצים פעמיים לפני ערב ראש א. 
השנה

כותבים את החטאים על דף נייר, ב. 
ולאחר מכן קורעים אותו לגזרים 

ומשליכים 
משליכים בגדים ישנים אל האש ג. 
משליכים פירורי לחם למיםד. 

מהי תפילת ''כל נדרי''?2 10
תפילה הפותחת את ערב יום א. 

הכיפורים, ונאמרת שעה לפני שקיעת 
החמה

תפילה הנאמרת בשני הבקרים של ב. 
ראש השנה, לפני עלות החמה 

תפילה הנועלת את יום הכיפורים, ג. 
ונאמרת לאחר שקיעת החמה

תפילה הנאמרת בשני הערבים של ד. 
ראש השנה, לאחר שקיעת השמש

מהו נושא ''ההפטרה'' 2 11
שקוראים בראש השנה?

סיפור דוד ושאולא. 
סיפור חנה ב. 
סיפור אברהם המשלח את הגרג. 
סיפור יונה הנביא ד. 

מתי חל ראש השנה לפי 2 1
הלוח העברי?

ג' ו-ד' בחשווןא. 
א' ו-ב' בתשריב. 
ד' ו-ה' באיירג. 
א' ו-ב' בתמוזד. 

מדוע תוקעים בשופר?2 2
סמל לגאולה שעתידה לבואא. 
לעורר את האדם לתשובהב. 
לזכר עקידת יצחק ג. 
כל התשובות נכונותד. 

מהי ''תקיעת'' שופר?2 3
שלוש תקיעות קצרותא. 
חמש תקיעות קצרות ב. 
תקיעה ארוכה וממושכתג. 
כל התשובות נכונותד. 

כמה פעמים יש לתקוע 2 4
בשופר מדי יום בראש השנה 

100 פעמיםא. 
50 פעמיםב. 
10 פעמים ג. 
5 פעמים ד. 

באיזו קרן של חיה אין 2 5
להשתמש ליצירת שופר 

בראש השנה
שורא. 
אייל ב. 
צבי ג. 
אנטילופהד. 

מהו המזל של חודש תשרי 2 6
ומדוע הוא מתאים לחג?

דגים. מסמל את הרצון ''שנהיה לראש א. 
ולא לזנב''

מאזניים. כי שוקלים במאזניים את ב. 
הזכויות כנגד החטאים

דלי. סמל להכלת כל מעשינו הטוביםג. 
שור. מסמל עקשנות ודבקות במטרהד. 

מוזמנים לבחון את עצמכם – עד כמה אתם בקיאים במנהגים והלכות החג?

מקרא תשובות: 
1.ב • 2.ד • 3.ג • 4.א • 5.א • 6.ב • 7.ד • 8.ג • 9.ד • 10.א • 11.ב • 12.ג • 13.ב • 14.ד • 15.ב • 16.ד 

ראש השנה תשפ״א

שימושיה של פתילת המדבר 

השרף: באורח פרדוקסלי משמשים רעלים מן 
הטבע דווקא כתרופות יעילות בשימוש ובמינון 
נכון. אצל עמים מסוימים משמש השרף כסם 
ואף ברפואה העממית להכנת משחה  עישון 
שמושכת מוגלה מפצעים וכן כחומר הרדמה 
בזמן עקירת שיניים. השרף המיובש לגבישים 
פצעים  דלקות,  נגד  כתרופה  במים  ומעורב 
עקיצות  אקזמה,  )אימפטיגו,  עור  ומחלות 
חיצי  מושחים  מסוימים  שבטים  אצל  ועוד(. 
ממנו  ומכינים  סדום  תפוח  של  בשרף  רעל 
חומר הדברה נגד מזיקים. במחקרים מודרניים 
קארדיאליים״  ''גליקוזידים  הנקרא  חומר  זיהו 

המשפיעים על זירוז פעולת הלב.

העלים  את  שקולים  עמים  יש  העלים: 
ואחר כך מניחים על החזה נגד כאבי חזה 
וקשיי נשימה. יש המעשנים עלים מיובשים 

לשיעול וניקוי דרכי הנשימה.

השורש: בהודו נקרא ''מודר'' וממנו מכינים 
משחה למחלות עור.

קליפת השעם: למצופים לרשתות דייג.

האגדה מספרת

אבל  ולחיך,  לעין  נחמד  התפוח  היה  פעם 
לאחר שנהפכו שתי הערים סדום ועמורה, 
הפכו גם הצמחים, ביניהם פתילת המדבר, 

לריקים ונבובים.

טוב לדעת 

בגן הנוי שלנו ישנו מין נוסף – ''פתילת המדבר 
פרחיה  יותר,  קטנים  עליה  הענקית''. 
לבנים וריחניים מאוד ופריה מאורך. 
מעל  אותה  לראות  אפשר 
סנונית,  גן  שליד  למקלט 
בקרוואנים  נעורים,  בפינת 
ובבית ההארחה )שיח יפה 

במיוחד(.

המזהים  חוקרים  ישנם 
שנזכרים  "ו"שש"  "בוץ  את 
שנארגו  כאריגים  במקורות, 
הזרעים  מציצות  שיוצרו  מחוטים 
לבדים  ונחשבו  המדבר  פתילת  של 

חשובים מאוד בעת העתיקה.

העלים  מבודד.  אוויר  של  שכבות  נוצרות 
מצופים  אבל  בגודלם,  דופן  יוצאי  אמנם 
שכבה עבה של שעווה שמונעת אידוי מים. 
הציפוי גם מגן על הרקמות שבעלה והברק 

שלו מחזיר את קרני השמש.

)נא לא לגעת(  וארסי  הגנה: השרף חלבי 
ולהגן  מהצמח  רעלים  להפריש  ותפקידו 

מפני בעלי חיים.

גדולה  כמות  מכיל  הפרי  זרעים:  הפצת 
מאוד של זרעים. ציצת השערות שעליהם 

מפיצה אותם לכל עבר. 

בעלי חיים על הצמח

דבורת העץ: המאביק הבלעדי 
דבורת  היא  הצמח  שעל 
העץ )הבולבולים אוכלים 
אותה...(. מבנה הפרח, 
פתיחתו  גם  כמו 
מותאמים  וסגירתו 
של  חייה  לאורח 
העץ  דבורת 
הנמשכת לצוף שלו.

אפשר  ארסי:  כושן 
את  אצלנו  לראות 
שחי  השחור-כתום  החגב 
למטרות  סדום  תפוח  על 

מזון, מנוחה והגנה.

יפהפה  פרפר  סדום:  תפוח  דנאית  פרפר 
מתקיים  הזחל  שחור-כתום-אדום.  בגווני 
מהעלים הרעילים, ובדרך זו גם הוא, כמו הכושן 

אויבים.  מפני  ומוגן  לרעיל  נהפך  הארסי, 
סיבת הצבעים העזים שלהם היא 

למטרה אזהרה ואיום, בבחינת: 
כתום  אליי''.  תתקרבו  ''אל 
לצבעי  נחשבים  ושחור 

אזהרה בטבע.

בעין  בילדותו  חופש:  בר 
של  זחלים  גידל  גדי 

דנאית, האכיל אותם בעלי 
כל  את  וראה  סדום,  תפוח 

לפרפרים.  שהיו  עד  הגלגול, 
כיום יהיה נדיר מאוד לחזות בפרפרי 

הדנאית שנעלמו כמעט לגמרי מאזורנו.

פתילת המדבר הגדולה

״תפוח סדום״

אזכורי 
פתילת המדבר 
בתנ’’ך ובמשנה

‘’אין מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ולא בכלך ולא 
בפתילת האידן ולא בפתילת המדבר’’ )שבת, ב’ א’( 

*לפי המשנה – אסורים לשימוש בשבת

 יש חוקרים הסוברים כי ״תפוח סדום״ 
 הוא ״גפן המדבר״ – ״כי מגפן סדום גפנם 

ומשדמות עמורה’’ )דברים, ל’’ב 32(

הראובני מזהה את פתילת המדבר עם 
הערער שבספר ירמיהו ‘’והיה כערער 

בערבה ולא יראה כי יבוא טוב’’ 
)ירמיהו, י’’ז 6(

רוני גבעתי 
ז’’ל, אשתו של יואב 

גבעתי ז’’ל, שכיהן ראש 
המועצה בין השנים 2003-1990, 

 הייתה חברת קיבוץ עין גדי, 
סופרת לילדים ולמבוגרים.

רוני עבדה במשך מספר שנים כמזכירה 
של הגן הבוטני בעין גדי. כתבה זו 
על פתילת המדבר הגדולה נכתבה 

והוצאה במסגרת דפי ‘’צמח 
 החודש’’ שהתפרסמו בעלון 

עין גדי ‘’האפיק’’. 

IN תפוח סדום - OUT תפוח בדבש

ממשפחת ההרדופיים Calotropis procera

מקור שמו של הצמח 

''פתילה'' – מסיבי הזרעים היו מכינים פתילות 
לנרות שמן. ''קאלוטרופיס'' ביוונית. ״קאלו״ – 
יפה; ״טרופיס״ – קרקעית של ספינה )בגלל 

זווית הכותרת של הפרח(.

שמות עממיים נוספים 
של הצמח: ״צמח 

הלבד״, ״עושר״ 
)ערבית(, ״התפוח 

המטורף״ )ניתן 
על ידי חוקר ים 
המלח, לינטש(.

צמח מדבר 
יפהפה ויוצא 

דופן 

עץ או שיח בעל גזע 
שעמי לבן שוגבהו בין 4-2 

מטרים. צמח אוהב חום אשר פיתח 
אסטרטגיה ''מדברית'' שתוסבר בהמשך. 

הוא מופיע החל מאזור הסהרה במרוקו, דרך 
השבר הסורי-אפריקאי )במקומות החמים( 

ועד הודו ומלזיה. הוא מיוחד במינו הן בצורת 
שיח והן בפריו המתעתע – נראה כפרי מאכל, 

אך בתוכו מלא סיבים וזרעים עם ציצות 
יפהפהיות, שנתנו לצמח את שמו. 

עונת הלובן

כל העונה והצבעים שלה בגן הנוי. כעת זוהי 
העונה בה בולט הלובן של זרעי תפוח סדום 

שמרחפים באוויר ונחים על דשאים ואדמה.

אסטרטגיות הצמח 

נגד יובש: הגזע מצופה קליפה שעמית עבה 
ומחורצת, ומתחתיה שכבה ירוקה מטמיעה. 
הקירור,  לשיפור  ומחורצת  שעמית  הקליפה 
וביניהם  הצללות  יוצרים  החריצים  כאשר 

לנכון  ראש השנה תשפ''א מצאנו  לרגל 
לתפוח  תמר  גרסת  את  בפניכם  להביא 
''תפוח  את  תכירו  החג.  כמנהג  בדבש 
מוזמנים  ומרתק.  מופלא  צמח  סדום'', 
להכיר את הצמח מתוך דברים שכתבה 
לשעבר,  המועצה  ראש  ואשת  הסופרת 
רוני גבעתי ז''ל. הדברים מובאים בסיועה 

של ענת רז, עובדת הגן הבוטני

ראש השנה תשפ״א
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חקלאות קולינריה

מרכיבים:

2 ורבע כוסות סוכר

חבילת מרגרינה
 3/4

1.5 כפית קינמון

1  כפית אפיון

3  כפות סודה לשתייה

 מים רותחים
3  כוסות

4.5 כוסות קמח
3 ביצים 

אופן ההכנה:

1 .

 תמרים, צימוקים, אגוזים, קינמון, 
מכניסים לכלי המיקסר

 – מערבבים את כל החומרים לאט.
סודה לשתייה, אפיון ומים

2 .
מוסיפים סוכר.

3 .

ם תמרים במהירות איטית.
ממיסים את המרגרינה ומוסיפי

4 .
מוסיפים קמח.

5 .

ת ומערבבים היטב אחרי כל 
מוסיפים את הביצים אחת אח

בבים מעט במהירות גבוהה.
ביצה. מער

6 .

שתי תבניות מאורכות את הבלילה ואופים בחום 
מכניסים ל

וני למשך כשעה.
בינ

בתיאבון =(

עוגת תמרים 
מתכון נבחר לחג פרי ידיה של מרים בוטא, חברת קיבוץ עין גדי 

זוהר,  בנווה  הניסיונות  תחנת  ומנהל  תמר 
הקורונה  משבר  להשלכות  להתייחס  הוסיף 
על עונת הגדיד הקרובה ועל חוסר הוודאות 
השוררת בענף מבחינה כלכלית. ''החקלאים 
היקרים שלנו מתמודדים השנה לראשונה עם 
עונת גדיד שמתרחשת בצל הקורונה. לאחר 
הייצוא  ובהיקף  במכירות  ירידה  שחווינו 
לחו''ל בתקופת הסגר הראשון, 
שאלה  סימן  קיים  כעת 
להיקף  באשר  גדולה 
ותמחור התמרים. 
הבעייה  לצערי, 
הקורונה  של 
נראית  לא 
לסיום,  בדרך 
ם  י א ל ק ח ה ו
ם  י א צ ו מ
עצמם  את 
תשובות  ללא 

מספקות״.

לברך  הוסיף  קדוש 
את  החדשה  לשנה 
''אני  תמר:  חקלאי  קהילת 
מנת  על  זו  הזדמנות  לנצל  מבקש 
לאחל לחקלאי תמר בפרט וחקלאי ישראל 
שימשיכו  ומבורכת.  טובה  שנה  בפרט, 
כל  עבור  ובריאה  טרייה  תוצרת  לספק 
שרוחם  מצב.  ובכל  עת  בכל  ישראל,  עם 
יידעו  ונקווה שתושבי המדינה  תישבר  לא 
להוקיר תודה ולהעריך את העבודה הקשה 

שלהם, יום יום, 365 ימים בשנה''.

בסמוך לבריכות ים המלח, וכנראה שמזג 
האוויר החם ייבש את הפרי בצורה מיטבית 
יותר מהרגיל. סה''כ נגדוד  בשלב מוקדם 
מאחל  סה''כ.  תמרים  טון  כ-55  השנה 
לחבריי החקלאים שנה טובה ומאושרת עם 
התקופה  את  שנעבור  בחקלאות,  הצלחה 

המאתגרת הזו על הצד הטוב ביותר''.

גידול  מנהל  סלווין,  מוטי 
חצבה  ן  עי במטע 

פני  על  המתפרס 
בעל  ו ר  ' מ'  250

 2 0 של  תק  ו
בתחום,  שנה 
על  מספר 
בעונת  ייחודיות 
השנה:  הגדיד 
ה  הי 'השנה  '

בהתחלת  איחור 
כנראה  הגדיד, 

האוויר  מזג  בגלל 
ים  ני צו הקי והלחות 

ר,  באזו כאן  ששררו 
חצבה  בעין  אצלנו  כאשר 

התמרים החלו לגדול שבועיים מאוחר 
מהרגיל, וזה לא אופייני לעומת שנים עברו. 
נכונה  הבשלה  לרמת  יגיע  שהפרי  חיכינו 
קבוצת  בסיוע  אותו  גודדים  אנו  וכעת 
סטודנטים צעירים הנכללים תחת קבוצת 

''קטיף ישראלי''. 

דודי קדוש, רכז החקלאות במועצה האזורית 

כמיטב המסורת וכיאה לתקופה זו של השנה 
האזורית  המועצה  יישובי  חקלאי  מצויים 
במהלכה  הגדיד,  עונת  של  בשיאה  תמר, 
לקראת הפצתם  קוטפים את התמרים  הם 

לקהלי היעד השונים ברחבי הארץ והעולם. 

עם  שוחחנו  הנוכחית,  הגדיד  עונת  לרגל 
מספר בעלי מטעי תמרים. דני גלזרמן, בעל 
גורדון(.  נעה  )יחד עם  מטע בנאות הכיכר 
''אנחנו מעבדים 85 דונם של תמרים מסוג 
מג'הול מזה שנים ארוכות. אני יכול לספר 
שהשנה התמרים שלנו יהיו באיכות גבוהה 
תנאי  של  שילוב  בשל  כנראה  במיוחד, 
האחרונים  בשבועות  כאן  ששררו  החום 
שהובילו להבשלת הפירות בצורה מצוינת. 
מעבר לכך, התקופה הזו היא לא פשוטה 
עבור אף אחד מאיתנו, על אחת כמה וכמה 
לחקלאים שבינינו. כולי תקווה היא הקורונה 
תהה  הבאה  השנה  וכי  בהקדם  תיגמר 

טובה יותר עבור כולנו''.

מהסגר  הוחרגה  לשמחתנו  החקלאות 
לחכות  יכולים  לא  התמרים  שכן  הקרוב, 
צעירים  כ-25  המונה  הקבוצה  העצים.  על 
הגדיד  תקופת  אורך  לכל  כאן  תישאר 
חקלאי  לכל  מאחל  בקפסולות.  ותימצא 

תמר והתושבים כאן שנה טובה ומתוקה''.

תמר,  מעין  תמרים  מטע  בעל  קפון,  רוני 
הנוכחית:  הגדיד  מעונת  רצון  נשמע שבע 
החלה  השנה  הגדיד  עונת  אצלנו  ''גם 
יושבים  שלנו  השטחים  מהצפוי.  מוקדם 

חג גדיד 

הידעתם? 
מספר עובדות מרתקות 

על תמרים

עץ תמר מתחיל להניב פרי בגיל 4 שנים, 
ומגיע לניבה מלאה בגיל 10 שנים

התמר הוא פרי ותיק ועתיק בארץ ישראל. הוא 
נזכר בתנ''ך כאחד משבעת מיני הפירות בהם 

השתבחה ארץ ישראל

התמר הוא חיוני לבריאות האדם – עשיר 
בנוגדי חמצון וסיבים תזונתיים

מחקרים הוכיחו כי על אף מתיקותו, 
התמר אינו מעלה את רמת 

הסוכר בדם

בתמר
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רכש מקומי

בהתקשרויות עד סכום מכרז לרכש של עבודות, של . 2
שירותים ושל טובין תינתן עדיפות של 10% לספקים 

מקומיים.
מקומי  ספק  אותו  של  הכולל  והציון  במידה  כלומר, 
יהיה נמוך בעד 10% מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה 
כזוכה  מקומי  ספק  אותו  של  הצעתו  תוכרז  ביותר, 
הרכש  במסמכי  במפורש  תצוין  זו  העדפה  בהליך(. 
ותעודכן בנוהל הרכש  הרלוונטי )התקשרויות מתחת 

לסכום מכרז(. 

תושב  הינו  אשר  יחיד  כדלקמן:  יוגדר  מקומי  ספק 
תאגיד שבעל  הפנים;   משרד  רישומי  פי  על  המועצה 
השליטה בו )כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות( הינו 
במועד  הפנים,  משרד  רישומי  פי  על  המועצה  תושב 

הגשת ההצעה.

שלום רב,

לבקשת ראש המועצה, קיימו בעלי התפקידים במועצה 
רכש  לעידוד  המועצה  מדיניות  של  מחודשת  בחינה 
חיזוק  לצורך  באזורנו,  כלכלי  לפיתוח  כמנוף  מקומי 

הכלכלה המקומית. 

מנהלת  הגזבר,  סגן  בהשתתפות  הוועדה  המלצות 
מחלקת הרכש ויועמ”ש המועצה הועברו לבחינת ראש 

הרשות ולמנכ”ל ומנהל הכספים של המועצה. 

לאחר בחינת ההמלצות החליטו ראש המועצה ומנכ”ל 
מדיניות  אימוץ  על  המועצה  של  הכספים  ומנהל 

מעודדת רכש מקומי כדלקמן: 

של . 1 עבודות,  של  לרכש  פומביים  מכרזים  בהליכי 
5% לספקים  שירותים ושל טובין תינתן עדיפות של 

מקומיים.
והציון הכולל של אותו ספק מקומי  )כלומר, במידה 
יהיה נמוך בעד 5% מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה 
כזוכה  מקומי  ספק  אותו  של  הצעתו  תוכרז  ביותר, 
בהליך(. העדפה זו תצוין במפורש במסמכי המכרז. 

עידוד רכש מקומי 
בהתקשרויות המועצה

עבודות לגנים ובתי הספר במועצה האזורית תמר, הנגריה בעין גדי

סביבה

היחידה  יזמו  המגורים,  לשכונות  הכתום  הפח  של  הצטרפותו  עם 
תכנית  תמיר,  ותאגיד  תברואה  מחלקת  מזרחי,  הנגב  הסביבתית 

הסברה בגני הילדים. 

ד"ר  של  הצגות  הילדים  גני  בכל  התקיימו  הקיץ  קייטנות  במסגרת 
מולקולה האגדי מערוץ הילדים שהגיע לספר לילדים כיצד ניתן לשמור 
על הסביבה, להפריד פסולת לפי סוגיה ובעיקר לספר על הפח הכתום 

שנועד למחזור אריזות, שהצטרף לשכונות המגורים ביישובים. 

מדעיים,  וניסויים  הומור  מלאה  חווייתית,  בצורה  הועברו  ההצגות 
במסגרתם הפרידו הילדים פסולת לפחים הייעודיים.

הכתבות מאת: שרית מויאל, רכזת חינוך והסברה, היחידה לאיכות הסביבה

ילדי הגנים 
לומדים 
להפריד 

פסולת

השתלמות 
גננות וסייעות
היחידה לאיכות הסביבה יזמה לאחרונה פתיחת השתלמות 

לגננות וסייעות המועצה בשיתוף גננות מערד.

נושאי  על  בדגש  נובמבר,  בחודש  תיפתח  ההשתלמות 
קיימות וסביבה. הצוותים יקבלו הכשרה מקצועית ממיטב 
המרצים בארץ בנושאים כגון: גינון אקולוגי, גינה מושכת 
פרפרים וציפורים, סדנאות בנושא שימוש בחומרים ברי 

מחזור ועוד.

ירוקים״  ״גנים  הינם  במועצה  הגנים  מרבית  כי  יצוין 
שהוסמכו לפני מספר שנים כגנים ירוקים בעלי תו תקן 
של המשרד להגנת הסביבה. לאחר ההשתלמות תוכלנה 
הגננות לגשת להליך הסמכה לגן ירוק מתמיד השומר על 

עקרונות הקיימות ברמה הגבוהה ביותר.

לסירוגין,  ובערד  המועצה  ביישובי  תתקיים  ההשתלמות 
חווייתי  לימודי  לסיור  הצוותים  יצאו  סיומה  עם  כאשר 

מסכם. יהיה מרתק!

רוצים תקציב משלכם ליוזמה 
קהילתית - סביבתית?

יש לנו ₪10,000 עבורכם!
והיחידה  הסביבה  להגנת  המשרד  תמר,  האזורית  המועצה 
תושבים*  קבוצות  ומזמינות  קורא  בקול  יוצאות  הסביבתית 
שמעוניינות לייצר פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה 

לפנות לרשות המקומית לקבלת התמיכה הכספית.
כל הפרטים באתר המועצה בקישור:

www.ma-tamar.org.il
 * מיועד לקבוצות מאוגדות שנה ומעלה, כגון: קבוצות נשים, וועדי שכונות, קבוצות 

   הפועלות לשיפור פני העיר.
* מיועדת לפעילות כגון: גינה קהילתית, טיפוח סביבתי, פעילויות קהילתיות - סביבתיות.

* התקציב הכולל עומד על 40,000 ש״ח והוא יחולק לארבע קבוצות תושבים.
* קבלת התקציב מותנית בעמידה בתנאים ובקריטריונים כי שמופיעים באתר העירייה.
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תיירות

באופן סוריאליסטי למדי ניתן לסכם את חודש 
חדשני  ואף  מאוד  מוצלח  כחודש  אוגוסט 
הישראלי  ולקהל  המלח  ים  ארץ  לתיירות 
שבאמת גילה אותנו מחדש. עם האופטימיות 
הזאת המשכנו לתכנונים של חודש אוקטובר 
פסטיבל  טוב.  בכל  מלא  להיות  אמור  שהיה 
בחוה"מ  מופע  ימי  כ-6  השנה  תוכנן  התמר 
קורונה  במתכונת  האמנים  מיטב  סוכות. 
 – התיירות  מתחם  הפיכת  על  חשיבה  ותוך 
פארק התמרים – לאולם מופעים בטבע עם 
קפסולות ישיבה מרווחות. פסטיבל הר עמשא 
נוסף בחגיגה  תוכנן במקביל כמוקד פעילות 
שכולו יזמות ותוצרת מקומית. הפסטיבל נבנה 
בהרבה מחשבה ושיתוף פעולה עם התושבים. 
עוד תוכנן אירוע תעופה של החברה הכלכלית 
חבל ים המלח בהפקת אגף התיירות, כמו גם 

מטסי ראווה מרהיבים לכל המשפחה. 

ואז הגיעה הקורונה, שוב... 

מציאות זו לא הותירה ברירות השנה לפסטיבל 
התעופה  אירוע  את  לביטולו.  והביאה  התמר 
לפסח  לדחות  כן  גם  נאלצים  אנו  במנחת 
הקרוב. באשר לפסטיבל הר עמשא, אנו תקווה 
מצומצמת  במתכונת  אם  גם  לקיימו,  שנוכל 
לדעת  שאין  כמובן  אך  הקרוב  בנובמבר  יותר, 

עד שיסתיים הסגר ויתבהרו הדברים.

השנה  נובמבר  חודש  את  נשימה,  באותה 
מוזיקה  של  סתיו   – נושאי  כחודש  תכננו 
בארץ ים המלח עם פסטיבל חדש שנולד לו 
- פסטיבל הגרוב עין גדי ועם פסטיבל שכבר 
זכה להצלחה בשנה שעברה – פסטיבל סדום 
פסטיבלים  מקומיים.  דגל  כפסטיבלי  ואהבה 
המקומית  הקהילה  ידי  על  מעוצבים  אלו 
בתהליך של שיח פתוח, יצירתיות ועידוד יזמות 
כל פעם מחדש  אנו מגלים  סוגיה.  על שלל 

עוד כשרון מקומי וזה כיף גדול. 

הללו  הפסטיבלים  את  לקיים  נוכל  האם 
בנובמבר? נכון לזמן כתיבת שורות אלו לא 
שנוכל  מאוד  מקווים  אנו  אך  לדעת,  ניתן 

לשמח ולבשר לכם שכן בהמשך.

ונקווה  וביצוע  תכנון  על  לשקוד  נמשיך 
אם  החגים.  תום  עם  מיד  יסתיים  שהסגר 
כך יהיה וכפי שנהוג לומר בע''ה, נוכל לקיים 
את הפעילות הרבה אותה תכננו וממשיכים 
לתכנן. זו כוללת גם את חורף הספורט בעין 
באופניים  ים המלח''  ארץ  ''סובב  עם  בוקק 
ספורטיביים  פעילות  מתחמי  בדצמבר, 
ומרתון  וינואר  דצמבר  במהלך  ואתגריים 

''ארץ ים המלח'' בתחילת פברואר.

ספק  ללא  מתאפיינת  הקורונה  מציאות 
בקצוות, מצבי קיצון בהם התיירות מושבתת 
או מאידך נמצאת בשיאה, בדגש על הקהל 
הישראלי שמגלה את ארץ ים המלח מחדש. 
גדי.  עין  הטבע  שמורת  את  לדוגמא  קחו 
התאפיין  אשתקד  לעומת  השנה  אוגוסט 
ב-25% אחוז יותר ביקורים. לצד כך, מקומות 
הלינה, הן הכפריים והן המלונות היו בתפוסות 
שלא נראו כמותם בחודשי קיץ חמים שכאלו. 

ארץ  את  להכיר  מנת  ועל  זאת  כל  לצד 
התיירות  באגף  עמלנו  מחדש,  המלח  ים 
כוכבת  עם  מסוגו  ראשון  קמפיין  על 
משואת  ומדליקת  המיתולוגית  הילדים 
היא  הלא  האחרונה,  בשנה  העצמאות  יום 
חברת  עם  שנבנה  הקונספט  שביט.  ציפי 
ההפקה אינטלקט ועם בן בכר )במאי קליפ 
הפתיחה של האירוויזיון בישראל( היה – ''ים 

המלח יותר ממה שציפיתי''. 

המלונות  מתחם  את  לחוות  הגיעה  ציפי 
והמרחב המדברי יחד עם נכדיה ומכאן שקהל 
– צבר תאוצה  וילדים  היעד הרצוי, משפחות 
וחופי  טיילת  המלח.  בים  האחרון  בקיץ  רבה 
רחצה, קורקינטים, קולנוע שבעת ממדים, טיול 
ירח מלא בליל מדבר, נחלים ומעיינות ובקיצור 
הביאו  אלו  כל  ומדבר.  ים  של  כיפי  שילוב 
איש  מיליון  מ-3  רחבה של למעלה  לחשיפה 
בכל אמצעי המדיה האפשריים, החל מפריים 
לכל  חברתיות  במדיות  וכלה  בטלוויזיה  טיים 

הגילאים )פייסבוק, אינסטגרם ועוד(. 

את הקמפיין שנבנה בחודש יולי, ליוו לאחר מכן 
אירועי אוגוסט – ''מאירים את טיילת עין בוקק''. 
עין  טיילת  את  הארנו  שבועות  מספר  במשך 
בוקק עם מופעי אש, תהלוכה מזמרת, ריקודי 
סלסה, דמויות ושחקנים וקולנוע על החוף. לצד 
זאת, שיתפנו פעולה עם קניון ים המלח ביריד 
של  מקומית  יזמות  עידוד  תוך  ויוצרים  אמנים 
דיזרט  ונריה אבר עם קונדיטוריית  נסימי  שיר 
)טעימה להפליא(, כמו גם התמרים המשובחים 

מבית היוצר של ג'ני אבן. 

אתגר העבודה בקפסולות על פי התו הסגול 
לא  אתגרים  עם  התמודדות  תוך  לו  צלח 
פשוטים ועם הרבה חשיבה. בסופו של דבר 
המאמץ הרב הוכיח את עצמו כאשר מאות 
מופעי  עם  תוססת  לטיילת  הגיעו  אורחים 
תאורה מגוונים, ספרינקלרים לצינון האווירה 
מהקמפיין  הריקוד  של  משותף  וביצוע 
 – שביט  ציפי  עם  פנים  תיירות   לעידוד 
ללהיט  שהפך   Go Low Feel High

המשתתפים. 
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זאת  אופטימית  ובנימה 
ובשורות  טובה  שנה  נאחל 
שאומר  וכפי  לכולנו  טובות 
ונגר,  ניר  המועצה  ראש 
וקללותיה  שנה  ״שתכלה 

ותחל שנה וברכותיה״.
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החברה הכלכלית ים המלח החברה הכלכלית ים המלח

שיהיה בהצלחה: 
אבי דהן מונה למנהל 

פרויקטים לפיתוח תיירותי 
וכלכלי בחברה הכלכלית 
מנהל  לתפקיד  מינויו  לרגל  לאבי  ברכות 
הפיתוח התיירותי. אבי )50, נשוי + 3(, סא''ל 
במיל' ומתגורר במדרשת בן גוריון שבנגב. 
הוא בוגר תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה 
במנהל  שני  תואר  ובוגר  ספיר  במכללת 
בוגר  גוריון.  בן  באוניברסיטת  עסקים 
מכונות  כהנדסאי  על-תיכוניים  לימודים 

תעופה.

אגף  כמנהל  שימש  האחרון  בתפקידו 
המספקת  ''אלטל''  בחברת  פרוייקטים 
למשרד  אויב  וביום  תפעול  שירותי  מגוון 

הביטחון ולצה''ל. 

לתפקיד  המינוי  על  שמח  מאוד  ''אני 
ניהול  של  עשיר  עבר  כשמאחוריי  ומגיע 
התחלת  במעמד  אבי  סיפר  פרוייקטים'', 
זכות  בתפקיד  רואה  ''אני  התפקיד. 
לקידום תהליכים בפריפריה תחת החברה 
אעשה  וכלכלי.  תיירותי  פיתוח  הכלכלית, 
והחברה  האזור  פיתוח  לטובת  הכל 
טובה, שנה  לכולנו שנה  הכלכלית. מאחל 

בה נדע להכיל האחד את השני''.  

ביה’’ס לצניחה חוזר 
לפעילות במנחת 
מצדה - בר יהודה

בשעה טובה ביה’’ס לצניחה הפועל במרחב 
מנחת מצדה-בר יהודה חוזר לפעילות.

נפתחה   2019 שנת  שבסוף  לאחר  כזכור, 
המלח  בים  החופשית  הצניחה  פעילות 
הפועלת  ''הצנחניה''  חברת  באמצעות 
בצפון הארץ, במהלך מרץ 2020, עם תחילת 
משבר הקורונה נאלץ הזכיין להפסיק את 
ותהיה  במידה  החגים,  לאחר  הפעילות.. 
תהיה  הפעילות,  את  לקיים  האפשרות 
המלח  לים  החופשית  הצניחה  של  חזרה 
מטוס  בזכות  יותר  ואיתנים  חזקים  כשאנו 
הפעילות  לטובת  במיוחד  שנרכש  חדש 

בים המלח, והגיע ארצה מניו-זילנד.  

בחודשים  לסדרה  לחזור  צפויה  הפעילות 
התחלואה.  לנתוני  ובכפוף  אוקטובר/נובמבר 
בעמוד  בהמשך  יפורסמו  מלאים  פרטים 

הפייסבוק של החברה הכלכלית.

מסעדת אגאדיר 
תיפתח במרץ 2021

יש תאריך יעד רשמי! במהלך חודש מרץ 
''אגאדיר''  מסעדת  טובה  בשעה  תיפתח 

לקהל הרחב במתחם המלונות עין בוקק. 

משלוחים  שירות  גם  תספק  המסעדה 
באזור בתי המלון, לרבות אפשרות להזמנת 
ארוחה עם הגשה לחוף הים. בנוסף תכלול 
משקאות  מבחר  עם  תפריט  המסעדה 
להקרין  שיאפשר  ענק  מסך  אלכוהוליים, 

הופעות חיות ומשחקי ספורט בולטים. 

חושבים שירות - 
ממשיכים בעשייה

ביום רביעי ה-9.9 התקיים מפגש תעשיינים 
של מועצת תמר. האירוע התרחש באסמ״ר 
ראש  נכחו  ובו  רותם  שבמישור  אפעה 
המועצה, מנהלי אגפים ומחלקות במועצה 
נוספים  ותעשיינים  המפעלים  מנהלי  וכן 

באזור.

שיתוף  בסימן  שעמד  החגיגי  במפגש 
לתחום  השירות  אמנת  הוצגה  פעולה, 

התעשייה והמפעלים.

השירותים  סל  את  מפרטת  האמנה 
בתחום  הצדדים  שני  ומחויבות  למפעלים 
על כל רבדיו. כמו כן האמנה מהווה את אבן 
הדרך הראשונה והבסיסית לכלל הפעילות 
הדרוש  במענה  בעיקר  התעשייה,  בתחום 
מרחב  ופיתוח  טיפוח  לרבות  למפעלים 

אזורי התעשייה הציבוריים.

יחסי  בבניית  הראשון  הצעד  זהו  כי  יצוין 
חלק  והינו  התעשיינים  מול  אל  הגומלין 
ואסטרטגית  היקף  רחבת  אב  מתוכנית 

בדרך למימוש החזון העתידי.

נצבע  והמפגש  מלאה  היתה  הנוכחות 
בחגיגיות אשר בסופו חתמו ראש המועצה 
התכבדו  ואף  האמנה  קלף  על  והמנהלים 

בהרמת כוסית לחג ראש השנה.

סער חרזי, מנהל תחום התעשייה בחברה 
מרכזית  דרך  אבן  זו  ''הייתה  הכלכלית: 
במענה  מרתק  פעולה  שיתוף  לתחילת 

לתעשייה, שיפור המרחב ופיתוחו''.

 שיתוף ציבור 
עם תושבי כיכר סדום

שיתוף  מפגש  התקיים  ה-2.9  רביעי  ביום 
בנושא  סדום  כיכר  תושבי  עם  ציבור 
כוסית  והרמת  תעשייה-קהילה-סביבה 
ראש  במעמד  החדשה  השנה  לכבוד 
החברה  ידי  על  שאורגן  באירוע,  המועצה. 
נוכחות  נרשמה  ים-המלח,  חבל  הכלכלית 

יפה של תושבים, הן באולם והן בזום. 

על אף הנושא הרגיש התקיים שיח מכבד, 
ריחות  במפגעי  שהתמקד  ומשתף,  שקוף 
ראש  בתעשייה.  שמקורם  אויר  וזיהום 
דרום  מחוז  ומנהל  ונגר,  ניר  המועצה, 
את  עודדו  הסביבה,  להגנת  המשרד  של 
התושבים להמשיך להיות שותפים פעילים 
בעת  המפגעים  על  והתרעה  בעדכון 
התרחשותם וציינו כי יש לכך תרומה גדולה 

בחקר הבעיה ומציאת פתרון. 

והצלחות  צעדים  נעשו  כבר  כי  ציינו  עוד 
ואולם,  הבעיה,  פתרון  לטובת  ראשונות 
המימוש הוא לפי אבני דרך שיימשכו עוד 

מספר שנים.

האכפתיים  לתושבים  מודים  אנחנו 
ובר  לברוך  ובזום,  באירוע  שהשתתפו 
זיהום  ממונה  שוורץ  וגרשון  המחוז  מנהל 
על  הסביבה  להגנת  מהמשרד  אויר 
אברהמי  ולאיילה  הפעילה,  השתתפותם 
גובר ואורלי מילר מהיחידה הסביבתית נגב 
מידע  ומלאת  מעניינת  הרצאה  על  מזרחי 
של  החיים  לאיכות  לדאוג  נמשיך  רלוונטי. 

תושבינו ואורחינו.

את  לשמוע  ומעוניין  שפיספס  מי  לכל 
החברה  למזכירות  לפנות  ניתן  הדברים, 

הכלכלית לקבלת ההקלטה. ל 
כ’’

ח
 ה

חן
ול

ש
מ

 התקופה האחרונה 
הציבה לפנינו אתגרים חדשים, 

האתגר הגדול מכולם הוא לחפש 
היכן טמונות ההזדמנויות שבשינויים 

המתחוללים.

יש לנו הרבה תכניות, ולפעמים המציאות גורמת 
לנו לשנות מסלול... אנחנו ממשיכים לעבוד ללא 
הפסקה כדי לקדם ולפתח את מרחב ים המלח.

 אז, עם כל השינויים שהיו ועוד יהיו לנו, 
 אנחנו מאחלים לכל תושבי המועצה, 
 עובדי המועצה והאנשים שפוקדים 

 את המרחב היפה שלנו, 
שתהיה לכולנו שנה טובה ובריאה, 

 ושנמשיך לחייך, 
גם מתחת למסיכות.
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מהי מיניות בריאה מהי מיניות בריאה

שעצם  הבנה  “ישנה  מיניות.  פגיעות  מול 
הנוכחות של העומדים מהצד בסיטואציה 
אינם  “הם  אומרת.  היא  משמעותית”,  היא 
שחקני ספסל אלא שחקני מפתח. כאשר 
הם לא מגיבים כלל, הם למעשה מעודדים 
ושתיקתם את מי שפוגע,  נוכחותם  בעצם 
ואפילו  הפגיעה,  המשך  את  מאפשרים 
כקהל  משמשים  הם  כי  אותה  מעצימים 

למי שפוגע’’. 

של  ריצה  במסלול  חיים  כהורים  “אנחנו 
פרנסה, סטרס וחרדה ולא נוכחים לעיתים 
יניב  ד”ר  מספיק עבור ילדינו”, טוען מצדו 
לקידום  הישראלי  המרכז  מייסד  אפרתי, 
מוכרחים  כהורים  “אנחנו  בריאה.  מיניות 
ומתוך  המתבגרים,  עבור  נוכחים  להיות 
כך לנהל שיח בריא גם על מיניות. כשילד 
מגיע הביתה, אנחנו שואלים אותו איך היה 
היום ומסתפקים בתשובות לקוניות. הדרך 
לו:  להגיד  הילד,  עם  לשבת  היא  הנכונה 
היום  לי  היה  איך  אותך  לשתף  רוצה  אני 
בכמה משפטים, ואז לשאול אותו: ‘ומה לך 
היום?’ מתבגר שמרגיש שחווים אותו  היה 
כסובייקט בעל רגשות ורצונות, לאט־לאט 
רואה את האחר כסובייקט ולא כאובייקט. 
או  בריונות  של  סיטואציות  כשיש  ואז, 
פגיעה, יש לו מספיק משאבים נכונים כדי 

לא לעמוד מהצד ולהתערב”.

או  שפגשו  במקרה  להתערבות  לנכונות 
בני  בקרב  מינית  פגיעה  על  להם  שנודע 
ולעומתם, מהם הגורמים שמעכבים  גילם, 
אותה. המשיבים ענו על שאלות כמו ‘’איך 
הם מחליטים אם אירוע הוא פגיעה מינית’’, 
מבלבל  ‘’ומה  להחליט’’  להם  עוזר  ‘’מה 
אותם’’, ‘’מהן ההתלבטויות לגבי ההתערבות 
אחרי שזיהו שלפניהם אירוע של ‘ ועוד. כמו 
החברתית  המסוגלות  תחושת  נבדקה  כן, 

שלהם ומידת האמפתיה. 

כדי להחליט אם להתערב במצב של פגיעה 
יש צורך לצלוח כמה שלבים”, אומרת ד”ר 
שמתרחש  לב  לשים  צריך  כל  “קודם  צין. 
בכלל אירוע חריג. בני נוער נמצאים הרבה 
הם  שבהן  חברתיות  בסיטואציות  פעמים 
באופן טבעי מרוכזים בהתנהלות החברתית 
שלהם עצמם, כך שלא תמיד הם מבחינים 
במסיבות  מדובר  אם  במיוחד  באירוע, 
אם  שגם  אלא  אלכוהול.  שתיית  הכוללות 
הם מבחינים באירוע, זה עדיין אינו מספיק. 
הם צריכים לפרש את האירוע כאירוע שיש 
בו פגיעה או סיכון לפגיעה. כאשר מדובר 
הם  אירועים  מאוד  הרבה  מינית,  בפגיעה 

עמומים ומעוררים סימני שאלה’’

לדברי ד”ר צין, בעשור האחרון נולדו כמה 
מהצד  העמידה  בסוגיית  חדשות  תובנות 

החברתית  הפסיכולוגיה  חוקרי  הנפגעים. 
של  ה־60  בשנות  עוד  זו  בסוגיה  עסקו 
הבינו שמדובר  אז  “כבר  הקודמת.  המאה 
גורמים  וזיהו  מורכבת  חברתית  בתופעה 
שונים שמעכבים את אותם צופים מלהגיש 
עזרה לאדם אשר נמצא במצוקה”, אומרת 
היא  המוכרות  הסיבות  “אחת  צין.  ד”ר 
כאשר  האחריות’.  ‘פיזור  של  התופעה 
אנשים רואים שנמצאים הרבה אנשים יחד 
בסיטואציה, הם מניחים שמישהו כבר בטח 

ייקח אחריות ויפעל’’.

“הבורות  היא  צין  שמעלה  אחרת  תופעה 
הפלורליסטית”: “כאשר אנשים לא יודעים 
כיצד נכון לפעול, הם מסתכלים מה יעשו 
מה  בודקים  למשל,  נוער,  בני  האחרים. 
אינם  הם  וכאשר  שלהם,  החברים  עושים 
מעטים,  לא  במקרים  כמו שקורה  מגיבים, 
היא  לכך  שהסיבה  בטעות  מסיקים  הם 
נמנעים  ואז  בעייתי,  באמת  לא  שהאירוע 

מלהתערב בעצמם’’.

במסגרת  שבוצע  צין,  ד”ר  של  המחקר 
לקרימינולוגיה  במחלקה  דוקטורט  עבודת 
של  בהנחייתה  בר־אילן  אוניברסיטת  של 
פרופ’ סופי וולש, כלל כמעט 800 מתבגרים 
בני 14־18. החוקרות ביקשו לברר באמצעות 
שאלונים וראיונות מהם הגורמים שתורמים 

מקרה האונס הקבוצתי שהתרחש באילת 
ב-12 באוגוסט השנה, חשף שוב את רמת 
אנשי  הורים,  כולנו.  של  והדאגה  הזעזוע 
מלבד  היישוב.  מן  אדם  וכל  וטיפול  חינוך 
חינוכי  המוסרי  השפל  ותחושת  הזעזוע 
ערכי, אצל רובנו הדהדה השאלה, מה אני 
כקהילה,  כמשפחה,  כהורה,  לעשות  יכול 

כחברה כדי למנוע את המעשה הבא?

על  פרשנותם  את  וצעקו  כתבו  רבים 
הסיבות  הגורמים,  על  ובמיוחד  האירוע, 
והנסיבות אשר הביאו למצב זה בו נערים 
וצעירים אונסים בזה אחר זה נערה בת 16, 
המעורפלת בחושיה, ואשר חלקם עומדים 

מן הצד ולא עוצרים את הזוועה.

חוקרת  צין,  דפנה  ד”ר  של  חדש  מחקר 
ומרצה במכללה האקדמית אורנים, עוסק 
בתפיסות של בני נוער הנמצאים בעמדת 
פגיעה  של  באירועים  הצד  מן  העומדים 
מינית בקרב בני גילם. הרעיון למחקר נולד 
בה  העמדה  את  לעומק  להבין  מהצורך 
נמצאים מתבגרים מהם מצופה לא אחת 
לקחת אחריות ולפעול כאשר הם עדים או 

יודעים על פגיעה מינית בקרב חבריהם.

‘’עומדים מן הצד” הם מי שעדים לסיטואציה 
לאחר  עליה  יודעים  או  באחר  פגיעה  של 
או  הפוגעים  אינם  הם  אולם  התרחשותה, 

אתה גבר שבגברים -  גבר זה מי שיש 
לו מספיק בטחון עצמי, לא לעשות משהו 
להוכיח  צריך  לא  עושים. אתה  כשכולם 
כמו  מעולה  אתה  אחד,  לאף  דבר  שום 
שאתה ולא חייב להוכיח לאף אחד שום 

דבר שאינו רוצה.

בעת  שלך  חבר  או  חבר   - חבר  תהיה 
צרה? לא מאופס? עושה שטיות? מישהו 
מנצל אותו או אותה? אל תתעלם! תהיה 

חבר ותעזור!

 - שלך  בסלולרי  קורה  מה  לב  שים 
שלחו לך תמונה או סרטון הכולל עירום או 
אופי מיני של מישהו או מישהי שאתה לא 

מכיר/מכיר? עצור, אל תעביר - ספר לנו!

בס’’ד

מוגנות
ומניעת 
אלימות 

מינית

אל תערבב אלכוהול ומגע מיני - מגע 
ברצון  אותו  כיף שעושים  דבר  הוא  מיני 
את  משבש  אלכוהול  וקרבה.  הדדי 
חכמות  החלטות  לקבל  שלך  היכולת 

ולהתנהג כמו בן אדם.

לא זה לא - אף פעם לא מקיימים מגע 
מסוממת,  מעולפת,  מישהי  עם  מיני 
מעורפלת, ישנה – גם אם זה בהסכמה!

לילדנו,  - כהורים  חשוב  הכי  והמסר 
כאן  אנחנו   - כאחד  ולבנות  לבנים 
בשבילך- קורה משהו רע? קרה משהו 
אבל  נכעס,  אולי  אנחנו  נכון,  רע? 
שתתקשרו  עליכם  סומכים  אנחנו 

אלינו ותבקשו עזרה בזמן אמת! עו’’ס אושרית מזוז, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

איך לדבר עם הבנים שלנו 
בגיל ההתבגרות על פגיעה ומוגנות מינית?

)מתוך האתר ''מידע אמין על מין''(

הידע  את  להעמיק  מעוניינים  אתם  אם 
אני  בנושאים,  כהורים  שלכם  והכלים 
ממליצה מאוד על האתר “מידע אמין על 
מיני.  לחינוך  הישראלי  המרכז  של  מין” 
המרכז פועל משנת 2015 ומובל על ידי 

שלומית הברון וסנדי בשרטי קורדובה.

“מידע אמין על מין” היא תכנית באתר תכניות 
)לשכבות  הפדגוגי  המנהל  של  חינוכיות 
את  ומהווה  החינוך  משרד  באתר  ד’-י”ב(, 

יסודות החינוך המיני בעידן המסכים. 

לכניסה לאתר לחצו כאן

על  וחינוך  לשיח  פרטנית  הורית  הדרכה 
ועד  הרך  מגיל  ילדנו  עם  ומוגנות  מיניות 
במסגרת  הן  לקבל  ניתן  ההתבגרות,  גיל 
והן  במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה. 
להורים  הרצאות  גם  מתוכננות  בקרוב, 
פעילות  במסגרת  אלו  בנושאים  ומחנכים 

המחלקה בשיתוף רכזי החינוך בישובים.
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לייף סטייל לייף סטייל

כימיים כלל. זאת ועוד, מוצר זה מיועד לתת 
הגנה מראש ולמשך זמן רב ולכן נוכל למרוח 
אותו אפילו יום לפני שנלך לבריכה או ניסע 

לים ועדיין נישאר מוגנים!

חוץ מזה, מה חשוב לדעת:

בתנאי  בוצעה  ההגנה  מקדם  קביעת 
מעבדה ולכן זהו ערך תיאורטי ולא מוחלט.

SPF30 ומעלה נחשב כנותן הגנה מספקת 
ורצוי לא לבחור בפחות מכך. מעל 30 העלייה 

באפקטיביות ההגנה כבר פחות משפיעה. 

הגנה  המציין  בתכשיר  לבחור  לב  שימו 
.UVA+UVB משולבת מ

מידת ההגנה נקבעת גם לפי כמות החומר 
כבר  זה  הגוף.  על  שלו  המריחה  ואחידות 

תלוי במשתמש!

כשאקפוץ  יישטף  לא  הקרם  נמרחתי.  אז 
ייתכן. חשוב לציין  למים? נכון! זה בהחלט 
כי ההמלצה הינה לחדש את המריחה כל 

שעתיים!  

חשוב  הגנה  בתכשיר  השימוש 
קסם!  פתרון  אינו  אך  מאוד  מאוד 
העדיפו ביגוד מגן ובכל מקרה חזרו 
על מריחת התכשיר מדי זמן לאורך 

היום.

עד כאן להפעם,

פוריה  לימודים  שנת  בריאות,  איחולי 
ומחקר מעולה,

צוות מו"פ מדבר וים המלח 

העור  להגנת  אחרים  לייצר פתרונות  מנת 
יותר,  יעילים  שיהיו  כאלו  השמש,  מקרינת 

טבעיים יותר ואף נוחים יותר לשימוש.

באזור ים המלח ומדבר יהודה גדלים מיני 
פחות,  או  יותר  ומוכרים  נפוצים  צמחים 
היודעים להגן על עצמם מהשמש הקופחת 
ומשאר תנאי המחיה הקשים בתא שטח זה 
ולכן כחוקרים נפתח לנו פתח לנסות ולנצל 

תכונות אלו של הצמחים לתועלת האדם.

ולזהות  להפיק  יודעים  אנו  במעבדה 
חומרים פעילים מחלקיו של כל צמח ואחר 
כך לבצע מערך ניסויים מורכב וארוך כדי 
לשמש  יכולים  אלו  וכיצד  האם  להוכיח 
לבסוף,  השמש.  מפגיעת  הגנה  כחומר 
עוברים לשלב פיתוח מוצר סופי עד שיהיה 

מונח על המדף בחנויות.

את  לקבוע  כדי  לדוגמא,  ההמחשה,  לשם 
התכשיר  בקבוק  על  שיודפס   SPF-ה ערך 
יש לבצע ניסוי קליני )על בני אדם המתנדבים 
לכך(. אולם לפני כן, בשלבי הפיתוח במעבדה, 
המדמה  משוכלל  במכשיר  משתמשים  אנו 
ולחשב  למדוד  ויודע  השמש  קרינת  את 
שיתקבל  ההגנה  מקדם  ערך  את  במדויק 
אפילו  החדש.  החומר  את  נמרח  כאשר 
אוסיף כי מכשיר זה הוא יחיד במינו בישראל 
כדי  מגיעות  רבות  קוסמטיקה  חברות  ולכן 

לנסות את הפיתוחים שלהן אצלנו.

משהו לעתיד: המו"פ יחד עם מספר שותפים 
לדרך פיתח מוצר חדש ופורץ דרך המבוסס 
על תמצית מצמח מור הגלעד המצוי באזורנו 
ופועל בשיטה של הגנה ישירה על תאי העור 
מפני נזקי השמש ללא שימוש במסנני קרינה 

ברקמת  ייספגו  שאלו  לפני  הקרינה  גלי 
העור שלנו. יעילות הסינון היא חלקית, חשוב 
להדגיש. כאן אציין, שמדי כמה שנים ארגוני 
הבריאות בעולם אוסרים לשימוש מרכיב כזה 
או אחר בתכשירי ההגנה כיוון שנמצא שהוא 
מסוכן לבריאות ואז היצרנים מעדכנים מחדש 

את הרכב החומר.

המופיע   SPF-ה מדד  לי  אומר  מה 
על הבקבוק? זה באמת משנה אם 

?SPF50 או SPF15 ניקח

 Sun Protection מדד זה, הנקרא באנגלית
מהשמש,  הגנה  מקדם  ובעברית   Factor
שאמור  ההגנה  דרגת  על  המעיד  נתון  הוא 
לספק התכשיר וקובע כמה ניתן לחשוף את 
מידת  על  שמירה  תוך  השמש  לקרני  העור 
המשמעות  כוויות.  מפני  מינימלית  סיכון 
אכן  אחוז מהקרינה  כמה  היא  של המספר 
 SPF עוברת. נסביר בדוגמא: מסנן קרינה עם
מקרינת   1/15 של  מעבר  מאפשר   15 של 
מהקרינה.  אחוז   93 מפחית  כלומר  השמש, 
מסנן קרינה של 30 מסנן עוד 3 אחוזים בלבד 

)תעשו את החישוב בבית(.

תכשירי הגנה משמש, SPF והמכון 
לחקר העור במצדה

מעבדת המחקר של מו"פ מדבר וים המלח 
מעטות  לא  שנים  מזה  עוסקת  במצדה 
בדיוק  וחדשניים  חדשים  חומרים  בפיתוח 
לעניין זה של הגנה מקרינת השמש לסוגיה.

שלנו  הידע  את  לרתום  מנסים  אנו 
לייחודיות  שברשותנו  הטכנולוגיות  ואת 
על  באזורנו  החיים  המאפיינת את סביבת 

האטמוספירה  את  חודרת  אינה  זו  קרינה 
נספגת  אלא  הארץ,  כדור  את  המקיפה 
ומתפזרת בה. לכן אינה מהווה סכנה ביום 
יום אלא אם תצאו לטיול במאדים למשל. 
וירוסים  חיידקים,  בקלות  הורגת  זו  קרינה 
וכד' על ידי פגיעה ופירוק ה-DNA שלהם 
לחיטוי  במעבדה  בה  משתמשים  אנו  ולכן 

סטרילי של סביבות עבודה.

אז עד כאן הבנו כבר שחובה להגן על עצמנו 
מפני חשיפה ישירה לקרינת השמש ובעיקר 

.B-ו A לקרניים אולטרא-סגולות מסוג

איך נתגונן?

את  הניתן  ככל  להפחית  ננסה  ראשית, 
ככל  שנימנע  אומר  זה  לשמש.  החשיפה 
כאשר  הפתוח  באוויר  משהייה  האפשר 
השמש חזקה )בעיקר בקיץ ובעיקר בשעות 
הצהריים המאוחרות( ולפי זה נתכנן מראש 
כשכן  והבריכה.  הים  או  הטיול  זמני  את 
נצא החוצה, נקפיד לכסות את מירב הגוף 
ומשקפי  כובע,  ארוכים,  בגדים  וללבוש 
אנו  בצל  נשב  אם  גם  הידעתם?  שמש. 
)אמנם  השמש  לקרינת  חשופים  עדיין 
מהמים  מהאדמה,  אלינו  המוחזרת  פחות( 
בבריכה או בים ומעצמים שונים בקרבתנו.

מה זה קרם הגנה? מה הוא עושה?

רוב תכשיר ההגנה מהשמש הקיימים היום, 
ללא הבדל אם מדובר בקרם למריחה, נוזל, 
כעקרון  קרינה.  מסנני  הם  ספריי,  או  קצף 
מסוימים  כימיים  חומרים  של  תערובת  זוהי 
היודעים לחסום את קרני השמש מלהגיע אל 
יודעים לספוג את עוצמת  העור, או לחלופין 

עוצמתם רבה. נקראת גם קרינה מייננת.

גלים ארוכים או קצרים יותר על הסקאלה 
מוכרים לנו מאוד ובהם-  רנטגן, מיקרוגל, 

גמא, רדיו ועוד.

קרינה על סגולה

כמו כל דבר בצה"ל כמאמר הפתגם, גם 
תחום זה מחולק ל-3:

(UVA( A קרינה על-סגולה מסוג

לשכבה  העור,  לעומק  חודרים  אלו  גלים 
והם  דרמיס,  הנקראת  הפנימית  הרקמה 
הקמטים  יצירת  תהליכי  לרוב  האחראים 
ולהזדקנות מוקדמת של העור. במחקרים 
נמצא כי קרינה מסוג A יכולה לגרום באופן 
כולל  עור  סרטן  של  שונים  לסוגים  ישיר 

מלנומה שהוא הסוג הקשה ביותר.

(UVB( B קרינה על-סגולה מסוג

קרינה זו היא המוכרת ביותר לרוב הציבור 
גורם  וכן  עור,  לכוויות  עיקרי  גורם  ומהווה 
העיקרי לסרטן עור מסוג BCC, SCC וגם 
מלנומה. גלים מסוג B פוגעים בעיקר בפני 
הפגיעה  העור.  של  העליון  ובחלק  השטח 
אזור  הכוויה,  היא  לעין  הנראית  המיידית 
מתכוונים  לכך  ומתקלף.  צורב  אדמומי, 
כשאומרים 'נשרפתי בשמש'. הסרטן נגרם 
מחדירת הקרניים לתוך התאים שברקמת 
הגנטי  בחומר  פגימה  או  והריסה  העור 
שבתוכם, ה-DNA. זה גורם ליצירת תאים 
לא  כבר  שהגוף  תאים  בעצם   - סרטניים 

מצליח יותר לשלוט בהתפתחותם. 

(UVC( C קרינה על-סגולה מסוג

קרם, הגנה, שמש, מה זה בכלל אומר? 

ראשית, מהי קרינת השמש?

לגלים  קוד  זהו בעצם שם  קרינת השמש 
אל  מהשמש  המגיעים  אלקטרו-מגנטיים 
כדור הארץ. את תחום הקרינה שאנו רואים 
זה  השמש'.  'אור  מכנים  אנו  אנושית  בעין 
כמות  כל  מסך  מחצי  פחות  מעט  מהווה 
וסוגי  כמות  אולם  אלינו.  המגיעה  הקרינה 
הינו  הנפלטים מהשמש  )הקרינות(  הגלים 
על  מסודרים  אלו  וכל  יותר  הרבה  גדול 
האלקטרו- הספקטרום  הנקרא  סרגל 
מגנטי לפי אורך הגל בננומטר. ככלל, ככל 
יותר.  גבוהה  יותר כך עוצמתו  שהגל קצר 
ומשמשים  לנו  מוכרים  רבים  קרינה  סוגי 

אותנו בכל רגע לצרכים שונים. 

'הלבן',  עצמו,  הנראה  האור  כי  יודעים  אנו 
אנו  אותם  לתת-סוגים  הוא  גם  מחולק 
מכנים צבעים. כל צבע מתקבל באורך גל 
שונה. התפרקות של האור הנראה לצבעים 
קרן  כאשר  למשל  היטב,  מוכרת  נפרדים 
אור פוגעת במים הנמצאים בענן בשמיים 

ואז מתפתחת קשת של גוונים. 

קרינה בתחום הספקטרום הנמצא מתחת 
לאור הנראה נקראת 'קרינת תת-אדום' או 
אלו  גלים   .IR ובאנגלית,  'אינפרא-אדום' 
)החום(  הטמפרטורה  את  מעלים  בעיקר 

של העצם בו הם פוגעים.

קרינה בתחום הגלים שמעל האור הנראה 
יותר,  מוכר  ביטוי  או  'על-סגול'  נקראת 
קצרים  גלים  אלו   .UV 'אולטרה-סגול', 
אך  לראות  מסוגלת  לא  האנושית  שהעין 

למרוח קרם הגנה
?SPF50 או SPF15 עם

עומדים מול מדף מוצרי ההגנה בחנות ומתלבטים 
במה לבחור? הכתבה הבאה היא בשבילכם

אורן רז, מנהל תפעול, מו”פ מדבר וים המלח. תושב עין גדי
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בונה. וכוח  מפרק  כוח   - מנוגדים  כוחות  שני 
מתחדשים:  הזמן  כל  שלנו  בגוף  התאים 
תאים חולים וזקנים מתפרקים ותאים חדשים 
נבראים. כשיש לנו פצע ויש דלקת זה בדיוק 
מה שקורה - הגוף מפרק ומפנה את התאים 
הפגועים ובונה תאים חדשים. לכן, אגב, כל כך 
לא להפריע ולא למהר לחסל דלקת,  חשוב 

היא שם מסיבה מסויימת, יש לה תפקיד!
לא לעצור את תהליך ההתחדשות.

לכל צמח, לכל דבר חי יש את הכוח הזה - 
זהו כוח החיים – התחדשות!

אם יש לנו כוח כזה אז למה אנחנו חולים? 
תהליך ההתחדשות יכול להיפגע מהרגלים 
בתדירותם  שחזקים  הרגלים  רעים, 
הגוף.  של  ההתחדשות  מכוח  ובעוצמתם 
גם  מחלה.  ונוצרת  הטוב  על  גובר  הרע 
אותה ניתן לרפא אם נפסיק את הסיבה לה

אם נשנה את ההרגלים המפריעים.

ההתחדשות,  חודש  הוא  אלול  חודש 
התחדשות הנפש. נפש בריאה בגוף בריא 
לחיים  ההכרחית  זרימה  אותה  ולהיפך. 
לבריאות  כך  כל  עליה,  הכרחית  שדיברנו 
זורמת,  חופשיה,  מחשבה  שלנו.  הנפשית 
לנו  שקורים  ובדברים  המציאות  בקבלת 
רגשות,  בין  מעבר  בהם,  להיתקע  מבלי 
יכולת  שונים,  לאנשים  חיבור  יכולת 

הסתגלות לשינויים, ועוד ועוד….

קבוע,  באופן  אובססיביות  מחשבות 
התנגדות למה שקורה, התבצרות בעמדה 
אותנו במקום,  כל אלו תוקעים   - מסויימת 
מאפשרים  ולא  זרימה  מאפשרים  לא 
התחדשות. ובסופו של דבר גם יגררו אותנו 
רואים  אנחנו  איך   - גם תדמיתית  למחלה. 
הילדים  את  זוג  הבן/בת  את  עצמנו,  את 
וכו'. אם כבר החלטנו למה אנחנו מסוגלים 
ולמה אנחנו לא מסוגלים - אנחנו חסומים 

ויהיה לנו קשה להתחדש.

יש משל יפה על עמק הירדן שיש בו שתי 
ימות:

הקטנה - כנרת - בה יש חיים
הגדול - ים המלח בו אין חיים

הקטנה - מקבלת מים מהנחלים הצפוניים 
ומזרימה מים לנהר הירדן

לא  אך  הירדן,  מנהר  מים  מקבל   - הגדול 
מזרים מים הלאה, הכל נעצר בו.

למה  הסיבה  זו  אם  לפרטים  נכנס  לא 
אלא  אין,  המלח  ובים  חיים  יש  בכנרת 

נסתכל על המסר הברור בסיפור.

אנחנו  נותנים  שכשאנחנו  לזה  מעבר 
מקבלים, וכדי שנוכל לקבל ולהתחדש אנחנו 
צריכים לפנות מקום, לתת את מה שלא צריך. 

ומעצם הנתינה עצמה יש קבלה וסיפוק.

מעבר לזה,

החיים תלויים בזרימה.
ומה שכואב  כואב  לא  שזורם  "מה 

לא זורם"

זוהי תורת הרפואה הסינית כולה.
של  סיפור  יש  כאב  ובכל  מחלה  בכל 
תקיעות - חוסר זרימה. בכל חוסר זרימה יש 
ובעקבותיה  בכאב  המתבטאת  הצטברות 
טיפול  כל  בחולשה.  המתבטא  חוסר  נוצר 
סיני מטרתו הוא הסדרת הזרימה הטבעית 
של הגוף וכתוצאה ממנה - שיחרור הכאב 

ומילוי החולשה.

ארבעת  על  דיברנו  הקודם  במאמר 
היסודות ההכרחיים לבריאות: תזונה, שינה, 

נפש, תנועה - הפעם נדבר על הנפש.

ביהדות חודש אלול זהו חודש של התחדשות. 
התחדשות היא תנאי הכרחי לבריאות, לחיים.

גם מבחינת הגוף - הכוח המרפא של הגוף 
יש  כוח ההתחדשות, בכוח ההתחדשות  הוא 

כוח 
ההתחדשות 

 טל שניר, קליניקת ''נקודה טובה'', 
רפואה סינית לכל המשפחה, הר עמשא

מי שלא יודע שהוא לא יודע כלום, 
לא יודע כלום!

לתת מקום  עלינו  בנפש  גם  להתחדש  כדי 
-רק חשבתי שאני לא אצליח,  לכוח המפרק 
בעצם זה לא נכון - איזה גדולה! ואיזה שיחרור!!
התנסויות  הבונה-  לכוח  מקום  גם  ולתת 
פתיחות  חדשות,  ואמונות  דעות  חדשות, 
הראש והמחשבה! לזכור שאנחנו לא יודעים!

אומרים שבחודש אלול יש כוח גדול שניתן 
לכל אחד ואחת להתחדש, להשאיר מאחור 
להגיד  טוב,  לנו  עושה  שלא  מה  כל  את 
שלום, לשכוח מזה לתמיד ולהגיע רעננים 

וחדשים לשנה החדשה!

הכל צפוי והרשות נתונה - אפשר לשנות!
מה עושים??

כדי  לעשות  שצריך  הראשון  הדבר 
הישן.  את  ולעזוב  לפרק  הוא  להתחדש 
הקשה,  החלק  זה   - להוויה  קודם  היעדר 
לשכוח כל מה שאני יודעת על עצמי: "מאין 
משם  דבר''.  ''מהשום  מהאין.  עזרי"  יבוא 

יבוא עזרי. משם תבוא ההתחדשות.

ואז צומח.  נרקב.  כמו שזרע לפני הנבטה 
להעיז להיות רגע באין. 

והשנה לזמן הזה משמעות מיוחדת עוד יותר. 
סוג  לאיזה  כבר  אותנו  הרי הקורונה הביאה 
לא  המציאות,  עם  נזרום  בואו  אז  אין.  של 
נתנגד לה, נהיה רגע באין. נסמוך על עצמנו, 
לצמוח  עתיד  יותר  טוב  שמשהו  העולם  על 
מאיתנו. אם רק נשחרר את מה שלא צריך 
ונסכים להשתחרר ולהתמסר. לכוחו המיוחד 

של חודש אלול: כוח ההתחדשות.

מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ או 
בדף הפייסבוק. להגיב, לשאול, להעיר 

ולהאיר וכמובן לקבל טיפים נוספים, 
מתכונים ועוד הרבה.
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טור אישי

לוח אירועים לתשפ”אלוח אירועים לתשפ”א
שעהמקוםמופעישובתאריך
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17:00דשא )ליד בן עיון( בעין תמרשעשועי פנטומימה לכל המשפחה - רותי תמירכיכר סדום17.10

17:00מועדון הר עמשא הצגת ילדיםהר עמשא 17.10

17:00מועדון הר עמשאהצגת ילדיםהר עמשא 22.10

רחבת דשא בעין תמרטניה וינוקור - כינור ושירהכיכר סדום )במסגרת חגדיד(22.10

מועדון עגול ערב זמר עם קולית עין גדי שירי עין גדי )במסגרת חגדיד(23.10

רחבת דשא בעין תמרסדנת אומן עם יהלי סובולכיכר סדום )במסגרת חגדיד(24.10

17:00אולם עין תמרהצגת ילדים- המשאלה הגדולה כיכר סדום29.10

רחבת מועדון מצפה ערוגותגבע אלון בהופעהעין גדי29.10

20:30רחבת דשא בעין תמרדן שפירא בשירים מכל הזמניםכיכר סדום31.10

20:00מועדון עגול טניה וינוקור  - כנרת בשירה ונגינה  עין גדי5.11

גן נחשון במועצהארוע נשים אזורי - הדר לוימועצה אזורית תמר5.11

אולם עין תמרקולות מדבר בערב שירי יגאל בשןכיכר סדום12.11

רחבי הקיבוץפסטיבל הגרובעיו גדי12-13.11

אולם עין תמרקומדיה - זוגיות על ארבעכיכר סדום19.11

מועדון הר עמשאנשים יוצרות בגלילהר עמשא19.11

פארק אקולוגיגידי גובכיכר סדום26.11

פארק אקולוגיפסטיבל סדום ואהבהכיכר סדום27-28.11

מועדוןקומדיה - טיפול בצחוקהר עמשא3.12

מגרש כדורסל עין תמרטורניר טויטוכיכר סדום5.12

מתחם תיירותסובב ים המלחמתחם תיירות11.12

עין גדייום הילד אזוריעין גדי19.12

אולם “אבני”ההרצלים - מבית היוצר של הווקה פיפלעין גדי14.1.21

מתחם בתי המלוןמרתון ארץ ים המלחמתחם תיירות ים המלח5.2.21

אולם ״אבני”הצגת הקאמרי “מחוברים לחיים”עין גדי18.2.21

תרבות

חוזרים 
לשפיות 
תרבותית 

תושבי תמר היקרים שלום רב,
בימים אלו אנו עובדים על תכנון אירועי תרבות והחזרת השפיות התרבותית לאזורנו.

האירועים מתוכננים בכל יישובי המועצה ובהתאם לאופי היישוב ובתיאום עם ועדות 
ותקציבים המגיעים  קוראים  לקולות  הודות  אלו מתאפשרים  כל  היישוביות.  התרבות 

לפריפריה ממשרד התרבות והספורט.

כמובן שהתכניות תתקיימנה בהתאם למתווה התו הסגול ולהגבלות הנגזרות מהקורונה. 
רשמו לפניכם את התאריכים ובואו ליהנות ממופעים כאן בתמר.

אני מבקשת מכולם להקפיד על הנהלים ולהגיע למופעים עטויים במסכות.

בברכת שנת תרבות ופעילות עשירה, מהנה ומלאה בבריאות לכולם.
סימה שורץ - מנהלת מחלקת תרבות

אנו עוקבים אחר כל ההנחיות ומתנהלים לצידן. כל האירועים וההכנות יתרחשו אך ורק באם המצב וההחלטות יאפשרו את קיום היארועים!
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עלי 
תמר

עלי 
תמר



תקופת החגים באה עלינו לטובה
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, 

חשוב לנו לעדכן אודות המשך פעילות שירותי המועצה:
מוקד 106  תמר זמין עבורכם 24/7 בכל שאלה או דיווח בטלפון: 	 

08-8000210
כל שירותי המועצה זמינים בכל רגע באתר האינטרנט של 	 

המועצה: www.ma-tamar.org.il מידע ותשלומים מקוונים, 
טפסים, פניה מקוונת ליצירת קשר ועוד

ביטחון ופיקוח – המחלקה תמשיך לפעול להגברת תחושת 	 
הביטחון ותערוך סיורים במרחב הציבורי למנוע ונדליזם 

ומטרדים ועומדים לרשותכם
אנו נמצאים בקשר שוטף עם גורמי הבריאות ובמידת הצורך 	 

ההנחיות לציבור יועברו באמצעות מזכירי היישובים ויפורסמו באתר
נמשיך לעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו "מועצה אזורית תמר"	 
לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה  	 

בברכת שנה טובה ובריאה!

שנה
דבש

08-800021008-8000210


