
1

"כמו מים לצמא..."
מערכות אנרגיה מתחדשת 

בקהילות פלסטיניות 
בדרום הר חברון

שולי הרטמן, אנתרופולוגית חברתית
דצמבר 2012

< לוחות סולארים של קומט-מי 

 בכפר שאעב אל-בוטום. 

מערכות הרוח והשמש הינן מקור 

החשמל היחיד עבור תושבי הכפר. 

תומר אפלבאום, נובמבר 2011.
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ה מ ד ק ה

חלק א'

בדרום הר חברון, קהילות פלסטיניות רבות, המצויות תחת שליטה צבאית ואזרחית של 

ישראל, נאלצות לחיות ללא חיבור לרשת החשמל, גם כשזו מצויה מטרים ספורים מבתיהן. 

ללא   - הסיכויים  כל  כנגד  נאבקות  אלה,  קהילות  המרכיבות  אמצעים,  דלות  משפחות 

תשתיות, ללא חיבור למים זורמים, ללא חשמל ולנוכח מגבלות קשות על ניידותם בשטח 

- להמשיך ולהתקיים מגידול בעלי חיים וחקלאות חרבה )גידולי 'בעל'(, על אדמתם. מזה 

כשנתיים שחברת קומט- מי מתקינה, עקב בצד אגודל, מערכות אנרגיה סולרית ואנרגית 

רוח לקהילות אלה.

מסמך זה מתייחס להשפעות של התקנת המערכות על הקהילות, בטווח הקצר, ולשינויים 

של  הראשונה  התקופה  במהלך  כבר  לעין  שנגלו  החברתיים,  החיים  של  שונים  בהיבטים 

בין  חודשים   6 פני  על  שהתפרשה  שדה  עבודת  בסיס  על  נכתב  המסמך  בהן.  השימוש 

מערכות  של  ההתקנה  תהליך  את  ליוותה  השדה  עבודת   .2011-2012 לפברואר  ספטמבר 

האנרגיה המתחדשת  ואת השימוש בהן, תוך התמקדות בקהילה אחת, עליה מתבססים 

התיאור והניתוח המובאים בהמשך. יחד עם זאת, התקיימו ביקורים גם בקהילות נוספות, 

ביניהן בקהילה אחרת בה פועלת המערכת מזה כשנתיים.

לאורך התקופה, התארחתי אצל משפחות רבות אשר פתחו בתיהן בפני, למדתי להכיר את 

אורח החיים הייחודי להן, ביליתי עם ילדים, נשים, צעירים ומבוגרים. ליוויתי את המשפחה 

בשגרת יומה, זו המשתנה על פי עונות השנה ומזג האוויר, על פי המחזור החקלאי השנתי, 

זו  בשגרה  בשינויים  נוכחתי   
1
העדר. של  החלב  תפוקת  פי  ועל  והמרעה,  המים  זמינות 

שנגרמים כתוצאה מהמגבלות שמשיתים על חופש התנועה, ועל אפשרויות הבניה,  המנהל 

האזרחי והצבא הישראלי, כמו גם  שכניהם המתנחלים, אשר כפו עצמם עליהם. על רקע 

כל אלה צפיתי בתהליך התקנת מערכות האנרגיה המתחדשת ובהשפעתן על חיי היום יום 
2
של המשפחות השונות והקהילה כולה.

הפוליטי,  ההיסטורי,  הקונטקסט  את  כלליים  בקווים  אציג  המסמך,  של  הראשון  בחלקו 

הסביבתי והחברתי-תרבותי אשר מסביר במידה רבה את אופן התקיימותן של הקהילות 

במרחב המדובר. בחלקו  השני אסקור את ההשפעה של התקנת מערכת החשמל על אופן 

התקיימות זה. בחלקו השלישי של המסמך אתייחס לאופי היחסים ולעולם הדימויים כפי 

שהתפתחו בין אנשי קומט-מי ואחת הקהילות ב'מספרת' יטה, ואציע תובנות ראשוניות 

בהקשר זה.

עבודת השדה נערכה בסוף הקיץ, בסתיו 
 1

ובחרף תוך הצצה בלבד לתקופת האביב 

היום  בסדר  המשמעותיים  והשינויים 

במהלכה.  שמתרחשים  החיים  ובאורחות 

הקציר,  סביב  האינטנסיבית  הפעילות 

לדוגמא, נעדרה ממנה לחלוטין. ברור אם 

כן, שיומרותיו של מסמך זה הינן מוגבלות 

יש  בלבד.  חלקית  תהא  שיביא  והתמונה 

לראותו בבחינת מצע ראשוני על גביו יש 

גם  שיחייב  הלמידה  תהליך  את  להמשיך 

המשך עבודת השדה.

בה  בקהילה  החל  במקררים  השימוש 
 2

השדה.  עבודת  בתום  רק  התמקדתי, 

מקהילות  הקירור  חשיבות  על  למדתי 

היומיומי  בשימוש  צפיתי  לא  אך  אחרות 

של  בהשלכות  הדיון  כך,  בשל  בהם. 

וראשוני  מוגבל  יהיה  הקירור  אפשרות 

בלבד.

חלק ב'

חלק ג'

< מפגש בין בני משפחת ג'ונדייה 

ומשפחת עווד סמוך לטורבינת 

הרוח בטובא. במקום מותקנים 

גם 10 לוחות סולארים. המערכות 

מספקות יחד אנרגיה לקהילה 

כולה. תומר אפלבאום, יולי 2012.

משפחות דלות אמצעים נאבקות 

כנגד כל הסיכויים - 

ללא תשתיות, ללא חיבור למים 

זורמים, ללא חשמל ולנוכח מגבלות 

קשות על ניידותם בשטח - 

להמשיך ולהתקיים מגידול בעלי 

חיים וחקלאות חרבה, על אדמתם. 

מזה כשנתיים שחברת קומט-מי 

מתקינה, עקב בצד אגודל, מערכות 

אנרגיה סולרית ואנרגית רוח 

לקהילות אלה.
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'מספרה'

יטה.  לעיירה  הסמוכים  במרחבים  נדידה  ואזורי  בת  כפרי 

אזור  בין  לנוע  החקלאים  הרועים  נהגו  אלה  במרחבים 

תוך  המשקעים,  וכמות  השנה  לעונות  בהתאם  למשנהו, 

התפתחו  אלה  במרחבים  המרעה.  אזורי  של  מיטבי  ניצול 

כפרי הבת של העיירה בצמוד לאדמות תושביהם.

ח'רבה

כפר קטן בעברית, Hamlet  באנגלית. כך נקראים כל כפרי 

הבת של  העיירה יטה. יש להבדיל מילה זו מהמילה חורבה 

או חורבות בעברית. גם חורבות קיימות באזור ה'מספרה'. 

אלה אתרים בהם גרו אנשים בעבר, שרידיהם נותרו ופעמים 

ימצאו  בקרבתם  שכן  בהווה,   אנשים  בהם  גרים  גם  רבות 

בורות מים ומערות. חלק מהח'רבות נמצאות ליד חורבות 

וחלקן ממוקמות באתרים שאין בהם חורבות כלל.

משפחה

או  אשתו  המשפחה,  אבי  את  הכוללת  מורחבת  משפחה 

ובניו  ובנותיו  נשותיו, בניו הנשואים, נשותיהם וצאצאיהם, 

שאינם נשואים.

חמולה

קבוצת משפחות כנ”ל  המתייחסות לאב קדום אחד, וביניהן 

קשרי קרבה בדרגות שונות.

קהילה

קבוצת משפחות לעיתים מחמולה אחת, לעיתים ממספר 

מהן  אחת  ולכל  ח'רבה  באותה  מתגוררות  אשר  חמולות 

אדמה חקלאית במקום.

ח  ת פ מ
ם י ג ש ו מ

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

< מבט פנורמי על ח'רבת טובא. תומר אפלבאום, יולי 2012
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רקע כללי

ההקשר - 

היסטורי, 

סביבתי, 

פוליטי, 

כלכלי 

וחברתי- 

תרבותי

< מפה באדיבות בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

סקירה היסטורית

במרחבים שבקרבת העיירות דורא, יטה, סמוע ודהריה, מצויים עשרות כפרים קטנים של 

מציאות  נרחבים.  חקלאיים  שטחים  ועיבוד  צאן  מגידול  המתקיימים  פלסטינים  פלאחים 

יטה  שסביב  למרחבים  ביחס  שעברה,  המאה  של  ה-70  שנות  בסוף  בהרחבה  תוארה  זו 

באותו  שנאמר  כפי   
3
הביטחון. משרד  בהוצאת  בפרסום  זה(,  מסמך  במרכז  גם  )המצויים 

פרסום, היציאה מכפרי האם ובתוכם הכפר יטה אל המרחבים שסביבם החלה עוד בשליש 

ותחילת השלטון  ונמשכה עד לשלהי תקופת המנדט הבריטי   19  - ה  הראשון של המאה 

 משפחות שהתפצלו בעקבות הריבוי הטבעי והתרחבות המשפחה, כאלה שלא היה 
4
הירדני.

בידיהן לרכוש אדמות בכפר האם, יצאו לחפש אדמות חקלאיות ואזורי מרעה מחוץ לכפר 

האם. במשך השנים,  מה שהחל כיציאה עונתית ושהייה של מספר חודשים במערות באזור, 

נעשה למקום המגורים העיקרי בעבור חלק גדול של המשפחות, בעיקר אלה היותר עניות.  

משפחות אלה  שיפצו ושיפרו מערות המצויות בשפע באזור והן היו למשכנן ולמשכן הצאן. 

כך הצליחו לקיים לאורך שנים, רמת חיים בסיסית בחברה מסורתית "טרום" צרכנית. כיום 

אנו פוגשים משפחות שאבי הסב, הסב, האב והבן, כולם נולדו, גדלו, חיו, וחלקם גם חיים 

כיום, סביב אותה מערה, באותה ח'רבה )כפר קטן(,  ב'מספרה'. 

'מספרת' יטה, מצויה על הרכס המזרחי של רמת הר חברון, זה הפונה לעבר מדבר יהודה, 

והיא למעשה אזור סמי מדברי. משום גובהו של הרכס, מתקיימת בו התופעה של חדירת 

גשמים בכיוון מזרח וכך התאפשרה בו התיישבות אשר נסמכה על חקלאות חרבה, בורות 

 אי הסדירות של הגשמים והתפזרותם בזמן ובמרחב, הובילה 
5
מים ומרעה בחלק מהשנה.

משפחות רבות לרכוש אדמות ביותר ממקום אחד כדי למצות את המרעה ואת הפוטנציאל 
6
החקלאי, גם נוכח תנודות בכמות הגשמים ואופן התפזרותם במרחב ובזמן.

בתקופת השלטון הירדני, מספרים התושבים המבוגרים, התבססה החברה בח'רבות ומספר 

ובני משפחה  יכול היה להתממש בכפרי האם  האנשים בהן גדל. עיבוד אדמות נרחב לא 

רבים שהו חלק ניכר מהשנה בכפרי הבת- הח'רבות, ועיבדו אדמותיהם שם. נראה היה כי 

ויגדלו להיות כפרים בזכות עצמם, במנותק מכפר האם, מה  כפרים קטנים אלה יתרחבו 
7
שאכן קרה בחלק מהמקרים.

 יעקוב חבקוק, חיים במערות הר חברון, 
3

משרד הביטחון/ההוצאה לאור, 1985.

שם, עמ' 26
 4

במרחב,  לתנועה  ביחס  הגמישות  כיום 
 6

משפחות  כבעבר,  מתאפשרת  אינה 

ולו לתקופות  חוששות לעזוב את בתיהן 

על  ישתלטו  מתנחלים  פן  קצרות 

אדמותיהן ועל מרחב המחיה שלהן. אזורי 

בפני  סגורים  הירוק  לקו  מרעה הקרובים 

לאורח  שחיונית  גמישות  ואותה  הרועים 

חייהם נמנעת מהם.

ראו למשל את הכפרים שאויקה, כרמל 
 7

הנמצא   ,B בשטח  כולם  אומרה,  ובית 

פלסטינית,  ותכנונית  אזרחית  בשליטה 

ולא סבלו ממגבלות הפיתוח שהושתו על 

.C הכפרים בשטח

בשנים האחרונות תופעות חימום כדור 
 5

גם  ביטוי  לידי  באות  והמדבור,  הארץ 

מבצורות  סובלים  והתושבים  זה  באזור 

חוזרות וממחסור גדל והולך במשק המים 

ובעקבותיו גם במרעה ובתבואה.
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הכיבוש הישראלי חדר להיבטים 

רבים של הקיום וחיי התושבים 

הושפעו עמוקות מהמציאות 

החדשה והמשתנה חליפות.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

הכיבוש הישראלי

מלחמת ששת הימים ובעקבותיה הכיבוש הישראלי, יצרו מציאות חדשה באזור.  הכיבוש 

מהמציאות  עמוקות  הושפעו  התושבים  וחיי  הקיום  של  רבים  להיבטים  חדר  הישראלי 

החדשה והמשתנה חליפות. ההשפעה הדרמטית הראשונה הייתה בתחום הפרנסה והעבודה 

וזו החלה כבר במחצית השנייה של 1967, עת התאפשרה יציאת פועלים לעבודה שכירה 

שהחלה  ההתנחלות  תופעת  הייתה  האחרת  והטראומתית  הדרמטית  ההשפעה  בישראל. 

בתחילת שנות ה80 ויצרה את הקונפליקט על הקרקע ואת ניסיונות הגירוש של התושבים 

הפלסטינים ממנה. 

עבודה וכלכלה

למשך כ-25 שנה  נפתח בפני הפלאחים הפלסטינים שוק עבודה חדש ונרחב, והם נחשפו 

במישור  גם  ובנוסטלגיה,  בחיוב  זו  תקופה  זוכרים  התושבים  רוב  הישראלית.  לכלכלה 

היחסים החברתיים שנוצרו ובעיקר מבחינת ההכנסות הכספיות ותחושת הרווחה לה זכו. 

בתחתית  שהיו  הפלסטינים  לפועלים  גם  אפשרו  החברות,  שתי  בין  החיים  רמות  הבדלי 

סולם השכר, להרוויח הרבה יותר ממה שהורגלו לו, ובקרב המשפחות  נוצרו עודפים שלא 

היו מוכרים להן בעבר. במקביל אף התרבו המוצרים אליהם נחשפו וגדלה הצריכה, שרובה 

זו של  בין  והפערים בהכנסה  יובאה מישראל. הקרבה היחסית למקומות העבודה  ככולה 

הפועלים השכירים לבין הפלאחים הרועים, גרמו לתנועה מוגברת לכיוון העבודה בישראל. 

משפחות רבות שלחו בן או שניים לעבוד בישראל בעוד שהבנים האחרים והאב ממשיכים 

להחזיק את העדר ולעבד את האדמות. כך, עלתה  רמת החיים של המשפחה ובמשך השנים 

על העבודה  ולהסתמך  ליטה  ולעבור  למכור את העדר  היו אף משפחות שהחליטו  הללו 

בישראל או ביטה עצמה, שבאותן שנים חוותה תנופת בניה ועיור. שווקים שנפתחו הציעו 

חומרים חדשים לבניה וכך אף הואץ תהליך המעבר מן המערות אל פני האדמה.  היו שבנו 

בתי אבן והיו שרכשו אוהלים, ובחורף חזרו למערות. 

מדיניות המעבר החופשי לישראל החלה משתנה, למעשה, מאז האינתיפאדה הראשונה,  וב-

1993 בעקבות אירוע בטחוני קשה, הוטל סגר כללי על השטחים "עד להודעה חדשה". בכך 

הסתיים למעשה פרק העבודה המסיבית בישראל שנמשך כ-25 שנים. הציפיה שבעקבות 

C התבדתה,  נורמלית של עובדים משטח   הסכמי אוסלו תהיה הקלה ותתאפשר תנועה 

שביצעו  התאבדות  לפיגועי  בתגובה  הסגר,  מדיניות  את  ישראל  הקשיחה  אף  הזמן  ועם 
8
פלסטינים בתחומיה. 

הסכמי אוסלו יצרו מציאות חדשה פוליטית וכלכלית. יטה נותרה בשטח A המצוי בשליטה 

C שנמצא באחריות בטחונית  כולה שויכה לשטח  וניהול פלסטינים, אך ה'מספרה' שלה 

ובמשך 44  ואף לא מאז,  ישראלית. האחריות הישראלית לא היתרגמה עד אז,  ואזרחית 

: תכניות פיתוח, הספקת תשתיות, מערכות 
9
שנות הכיבוש לטיפול כלשהו בצרכי התושבים

ועימם שערי  הגבולות  נסגרו   1993 כך, כאשר בשנת  וכיוצא באלה.  או תעסוקה  הכשרה 

העבודה, הועמדו הפלסטינים בפני שוקת שבורה, ללא אלטרנטיבה לתעסוקה בישראל. 

הממשל הישראלי נמנע מלהתייחס אליהם ולצרכיהם ולא רק שלא יזם, אלא אף מנע מהם 

אל  השתנה  התקיימותם,  ומרחב  ביתם  שהוא  המרחב  בעוד  ותשתיות,  בניה  פיתוח,  כל 

מול עיניהם, ותנועתם בו הוגבלה. רבים ניסו לחפש מקורות פרנסה ביטה וסביבתה, לרוב 

ללא הצלחה שכן הכלכלה היתה לחלוטין תלויה בשוק העבודה הישראלי. רבים חזרו אל 

האינתיפאדה  עם   2000 בשנת  ביטה.  מובטלים  נותרו  אחרים  רבים  ב'מספרה',  הח'רבות 

השנייה נסגרו לחלוטין כל אפשרויות הכניסה לישראל.

גם בימים אלה שוק העבודה ביטה מוגבל והביקוש רב על ההיצע בתחום עבודת הכפיים. 

הפיתוח הכלכלי שהרשות הפלסטינית מקדמת, לא הגיע לפריפריה הגאוגרפית והחברתית 

של החברה הפלסטינית. מיעוטם של הצעירים, שהגיעו ללימודים גבוהים, השתלבו בעבודה 

כמורים בבתי הספר באזור, מיעוט עוד יותר קטן הגיע לתחומי ההנדסה, ואלה ברוב המקרים 

ימצאו עבודה בחברון ולא ביטה. במקביל, בשנים האחרונות ניתנים אישורי עבודה במשורה, 

ללא לינה, לגברים מעל גיל 30 על פי דרישה של חברות ומעסיקים ישראלים.  העבודות 

לצד אלה העובדים  עוברים תקופות ארוכות של אבטלה.  והעובדים  אינן קבועות  ברובן 

ברישיון, צעירים רבים, שבשל גילם אין להם סיכוי לקבל רישיון, עובדים ללא רישיון ומדי 

פעם נתפסים  בישראל ומוכנסים לבתי סהר. השכר בישראל כפול ולעיתים משולש ביחס 

לשכר שישולם ביטה, והפיתוי הוא כזה שקשה לעמוד בפניו ביחוד לבחור צעיר שרוצה 

להקים בית ומשפחה והוריו עניים מכדי לתמוך בו באופן משמעותי.

החוקיות",  לגבול  "מעבר  בצלם,  דו"ח 
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2007 ,עמ' 11-12

במידה שהוכנו תכניות בינוי, אלה נעשו 
 9

תכניות  אלא  היו  לא  וברובן  ה80  בשנות 

מהבינוי  חלק  סביב  גס  קו  שיצרו  קיבוע 

הבניה  המשך  למנוע  במטרה  הקיים, 

וההתפתחות.
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המנהל מוציא ומבצע צווי הריסה 

 לדירים, בורות מים ואוהלים, 

 כאילו אין ריבוי טבעי, 

 כאילו אין גידול של העדר, 

 כאילו כל הצאצאים הנוספים 

 חייבים לחיות רק במערות - 

מתחת לאדמה, ולא מעליה.

תהליך ההתנחלות והתייחסות המדינה

במקביל לשינויים בשוק העבודה החל, כאמור, תהליך ההתנחלות באזור. הקרקע הפכה 

והישירים  העקיפים  הגירוש  ניסיונות  החלו  ובהתאם  לקונפליקט,  ומוקד  נדרש  למשאב 

של הפלסטינים מאזור ה'מספרה'. תוך שימוש בארגומנטציה ביטחונית ותכנונית, נאסרה 

בניה חדשה קשיחה בכל שטח ה'מספרה', וחלקים ניכרים ממנה הוכרזו כשטח אש, שטח 

סגור שאין לגור בו. בשנות ה80  הוקמו 4 התנחלויות באזור, על אדמות שהוכרזו כאדמות 

מדינה ובסוף שנות ה90 , לאחר הסכמי אוסלו, הוקמו עוד 4 מאחזים ללא אישורים כלל. 

בשנת 1999 כ-700 בני אדם גורשו בפועל מבתיהם ב'מספרה' ורק לאחר מאבק משפטי  

 בכל שטח ה'מספרה' 
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וציבורי, המהלך נבלם זמנית, בהוראת בג"ץ, אך מעולם לא בוטל.

כל  )בעבור הכפר א-תוואנה(.  נעשתה תכנית אחת בלבד בעבור האוכלוסיה הפלסטינית 

שאר הכפרים הקטנים נותרו ללא תכנית אשר תסדיר מעמדם, תאפשר הקמת תשתיות, 

יסודי לאורח  )שהיא תנאי  ועוד, גם התנועה החופשית עם העדרים  ובניה מסודרת. זאת 

חיים המסתמך על מרעה פתוח, חקלאות חרבה ומי גשמים( הוגבלה בתואנות שונות מבלי 

שהוצעו לה אלטרנטיבות כמו אספקת מים ומזון לבעלי החיים. כל זאת בעוד ההתנחלויות 

כל  כמעט  במרחב.  התנועה  חופש  על  נוספות  להגבלות  וגורמים  מתרחבים  והמאחזים 

מעבר  זאת  ממתנחלים,  מבניה  באחד  פיסית  פגיעה  חוותה  השונות  בח'רבות  משפחה 

לפגיעות ברכוש, בצאן, בעצים ובבורות המים.

בשנים האחרונות חלה רגיעה מסוימת ונראה היה שנוצר מעיין סטטוס קוו. אלא שבתקופה 

 המנהל מוציא ומבצע צווי 
11
האחרונה, מדיניות המנהל, הצבא והמתנחלים הוקשחה שוב.

העדר,  של  גידול  אין  כאילו  טבעי,  ריבוי  אין  כאילו  ואוהלים,  מים  בורות  לדירים,  הריסה 

מעליה.  ולא  לאדמה,  מתחת   - במערות  רק  לחיות  חייבים  הנוספים  הצאצאים  כל  כאילו 

אדמותיהם  לעבד  או  עדריהם  לרעות  המנסים  לתושבים  מתענים  מצידם  המתנחלים 

ומאיימים,  מגרשים  ומפחידים,  מרביצים  שלהם,   אדמותיהם  על  ההתנחלויות,  בקרבת 

ורבים המקרים בהם הצבא מעלים עין ממעשים אלה.

התעסוקה  אפשרויות   - הישראלי  בכיבוש  ישירות  הקשורים  ההיבטים  ששני  ספק  אין 

משמעויותיהם  כל  על  שני,  מצד  ההתנחלויות  ומדיניות  אחד,  מצד  בישראל  המשתנות 

והשלכותיהם, מסבירים במידה רבה את התנודות והשינויים שעברו ועוברים על הקהילות 

ב-45 השנים האחרונות, ואין להבינן בלעדיהם.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

ארגונים בינל', פעילים ישראלים והרשות הפלסטינית

חלק בלתי נפרד מההקשר של הכיבוש הישראלי  היא נוכחותם ופעילותם של ארגוני או"ם, 

ארגוני זכויות, ארגוני פיתוח, ארגוני שלום וארגוני עזרה ופיקוח בינל'. ללא פעילותם של 

אלה ביחוד בשנות בצורת )וכאלה היו כל השנים האחרונות(, ללא עזרתם במימון חפירת 

בורות מים, בהבאת עצי בערה לקראת החורף, באספקת אוהלי מגורים גדולים, קניית מים 

ואספקת קש וגרעינים לצאן, ללא כל אלה לא היתה עומדת האוכלוסיה בגזירות שהשית 

עליה השלטון הישראלי בתחומי התנועה במרחב, בתחום התעסוקה ובתחומי הבניה.

גורם בולט נוסף בדרום הר חברון הם פעילי שלום בינל' וישראלים. אלה חוצצים לא פעם 

ורועי צאן לבין המתנחלים ומביאים קולם אל התקשורת ואל הציבור  ילדי בית ספר  בין 

בישראל ובעולם. 

הרשות הפלסטינית כמעט ואינה מורגשת, ופעילותה המוגבלת נעשית במימון ועידוד של 

ארגוני סיוע בינלאומיים. כפי שכבר הוצע, הפריפריאליות של דרום הר חברון מציבה אותה 

הפלסטינית  החברה  למרכז  יותר  קרובים  ומקומות  לאוכלוסיות  ביחס  נחיתות   בעמדת 

ומוסדות השלטון שלה. בנוסף, כוחה המוגבל של הרשות בשטח C, המוגדר בהסכמי אוסלו 

כנתון בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית, משאירים בידיה אופציות מוגבלות בלבד.

עד  כי  בג"ץ,  הורה   2000 מארס  בסוף 
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אחרי  בעניין,  אחרת  החלטה  לקבלת 

לשמור  יש  הרלוונטיות,  העובדות  בירור 

על הסטטוס קוו שהיה קיים ערב הוצאת 

לחזור  לעותרים  ולאפשר  הפינוי  צווי 

כפי  ומרעה,  מגורים  לצורכי  לשטח 

העובדות  בירור  בנושא  בעבר.  שהיה 

ב2005.  נכשל  גישור  תהליך  הרלוונטיות, 

ואי- התנכלויות  אלימות,  הגירוש:  "חרב 

בצל"ם  חברון",  הר  בדרום  החוק  אכיפת 

של  דו"ח  ראו  נוסף  לפירוט   .2005 יולי 

האגודה לזכויות האזרח: 

http : / /www .acri .org . i l/he/?p=521

ראו לדוגמא:
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Susiya•	 : At	 Imminent	 Risk	 of	 Forced	
Displacement	 | March	 2012 United	
Nations, OCHA
http•	 : //rhr .org . i l/heb/ index .php/

category/human-rights/ 

אתר רבנים שומרי משפט המדווח על 

פגיעה בזכויות האדם בשטחים הכבושים
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 ללא דרכי גישה עבירות לרכב, 

 ללא מים זורמים וחשמל, 

ונוכח האיסור על כל בניה באבן, 

 הח’רבה לא יכולה להתפתח 

ולהקים מוסדות כמו מסגד, גן ילדים 

או בית ספר קטן, והמשפחה נאלצת 

להסתמך על יטה לכל עניין וצורך.

ראה מפתח מושגים עמ' 1
 12

שם עמ' 1
 13

12
החיים בח'רבה

אורח חיים ומבנה חברתי        

בדרגות  האב,  מצד  קרובים  של  ממשפחות  מורכבות  בהן,  המתגוררות  והקהילות  הח'רבות 

קרבה שונות. בחלק מהקהילות הקרובים נמנים כולם על חמולה אחת, באחרות נמצא משפחות 

 ובחלקן יתגוררו 
13

משתים או שלוש חמולות שונות. בכל קהילה מצויות לפחות שתי משפחות

גם עד לארבע עשרה משפחות. מספר התושבים בקהילה הוא כ- 50-70 בממוצע אך יש גם 

קהילות שמגיעות ל-150 תושבים ויותר. בנות המשפחה עוברות עם נישואיהן למשפחות בעליהן 

ולקהילה אחרת, אלא במקרים של נישואין בתוך הקהילה בין בני דודים בדרך כלל. 

כולל  בבעלותה  והרכוש המשותף  כלכלית,  יחידה  מהווה  כולה,  לא תמיד  כי  אם  המשפחה, 

את האדמה החקלאית ואת העדר. אורח וקצב החיים של המשפחה סובב סביב אספקת צרכי 

העדר בעזרת האדמה מחד, ואספקת צרכי המשפחה בעזרת העדר והאדמה, מאידך:

•	צרכי העדר: גידול מזון מחייב בעלות על, או חכירה של אדמות ועיבודן, וכריית בורות מים.  
ולבני  לעדר  ומים  מזון  קניית  בשטח.  תנועה  מחייבים  מים  מקורות  וחיפוש  מרעה  חיפוש 

האדם )כשהצעדים הקודמים אינם מספקים( מחייבים ברוב המקרים הלוואות מסוחרים כנגד 

הטליים שעוד לא נולדו ויוצרים יחסי חוב נמשכים עימם. 

•	צרכי המשפחה:  הרביית העדר - גידול ומכירת טליים, גדיים וכבשים לבשר; הפקת מוצרים 
מן  מיובשת. מוצרים  וגבינה מלוחה  מוצריו, בעיקר חמאה  ועיבוד  - חליבה  מתנובת החלב 

ירקות   מהקהילות,  בחלק  קיץ  פירות  זית,  ושמן  זיתים  מקומית(,  )פיתה  חובוז   - האדמה 

בשנים גשומות.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

לשם ביצוע מטלות אלה המשפחה פועלת בשיתוף פעולה, תוך חלוקת תפקידים ברורה בין 

הצרכים  בח'רבה.  תמיד  עובדים  הכלכלית  ליחידה  השותפים  המשפחה  בני  כל  לא  חבריה. 

משתנים בהתאם למחזור החקלאי, לעונות השנה, בהתאם לכמות המשקעים, למחזור החיים 

הלא  אחיותיו  משפחתו,  בני  שניים,  או  רועה  לצד  המשפחתי.  החיים  ולמחזור  העדר  של 

נשואות ונשות חלק מאחיו, העובדים באופן קבוע בתחזוקת משק הבית והעדר, יגיעו אחים 

ולא פחות גם בהתאם  והן של העדר,  נוספים בהתאם לצרכים המשתנים הן של החקלאות 

הכלכלית  והיחידה  המשפחה  הכנסת  את  להשלים  שיכולות  תעסוקתיות  לאלטרנטיבות 

המשותפת. אלטרנטיבות תעסוקתיות ימצאו בעבודות כפים מזדמנות ביטה, ובעיקר בישראל. 

הניתנים,  העבודה  אישורי  וכמות  בתחומה  עבודה  איסור  על  הישראלית  באכיפה  תנודות 

משפיעים על מספר האנשים הנמצאים בכפר ברגע נתון. 

לחולים  רפואיים  ושירותים  לילדים  השכלה  לספק  הרצון  גם  קיים  להתפרנס,  לצורך  בנוסף 

ולקשישים. לכן, ילדים לומדים יגורו במשך השבוע ביטה, עם אם או דודה ויחזרו הביתה לח'רבה 

בסופי שבוע. נשים לפני לידה יעברו ליטה כדי לשהות בקרבת בית החולים, וקשישים וחולים 

הזקוקים לטיפול רפואי יומיומי יישארו גם הם ביטה.  ביסודם של כל אלה, מצויה עובדת העדר 

התשתיות המוחלט בח'רבה, והתוצאה: אורח חיים בתנועה מתמדת בין שני המקומות, על פי 

הצרכים על פי מחזור החיים ועל פי התנודות בשוק העבודה. ללא דרכי גישה עבירות לרכב, 

ללא מים זורמים וחשמל, ונוכח האיסור על כל בניה באבן, הח'רבה לא יכולה להתפתח ולהקים 

מוסדות ולו גם מעטים כמו מסגד, גן ילדים או בית ספר קטן, והמשפחה נאלצת להסתמך על 
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יטה לכל עניין וצורך.

האחים  בין  מתחלקים  והאדמה  העדר  האב.  מות  לאחר  מתפרקת  המשפחתית  היחידה 

גדול  עדר  ולקיים  יחד  להישאר  האחים  מעדיפים  מהמקרים  בחלק  נפרדות.  והמשפחות 

במשותף, תוך חלוקת תפקידים ביניהם בטיפול בעדר. בחלק אחר של המקרים תישמר היחידה 

שאר  עבודתו.  בעבור  תשלום  גם  ויקבל  העדר  על  אחראי  יהיה  אחד  אח  רק  אך  הכלכלית, 

ההוצאות וההכנסות הקשורות בעדר יתחלקו בין כולם, כך גם ההוצאות הקשורות בחקלאות. 

או  נגרים  כמורים,  או  ביטה  או  בישראל  מזדמנים  כפועלים   - חוץ  בעבודות  יעבדו  האחים 

הנדסאים ביטה וסביבתה. נשותיהם של האחים השותפים שעובדים ביטה או בישראל, יצטרפו 

יגיעו  הבעלים  החלב.  מוצרי  ובעיבוד  העדר  בתחזוקת  הבית  בעבודות  ויעזרו  הרועה  לאשת 

בסופי שבוע, וגם כאמור על פי צרכים משתנים, כמו חריש, קציר, מסיק וכו'. 

היומית.  והרוטינה  לכל המשפחות הגרות באותה קהילה, משותפים אורח החיים, המנהגים, 

בין המשפחות כולן מתקיימים יחסי שכנות. בין המשפחות שקרבתן המשפחתית גדולה - בני 

דודים למשל, או בני אח, היחסים יהיו הרבה יותר מחייבים ומחויבים. 

עצם  את  הופך  התשתיות  העדר 
 14

ההישרדות ליקרה ביותר עבור אוכלוסיה 

ומנציח חיים של עוני. מצד אחד  זו  עניה 

האפשרות  את  מונע  הישראלי  השלטון 

לנהל את החיים כפי שהיו בעבר:  תנועה 

חופשית, כריית בורות מים וכדומה. מצד 

להקים  מאפשר  אינו  גם  השלטון  שני 

תשתיות מקומיות כגון מים זורמים, רשת 

יוצא שתחזוקה בסיסית  כך  וכו'.   חשמל 

ראליות  לא  הוצאות  דורשת  החיים  של 

ממשפחות בעלות אמצעים כה מעטים. 
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ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

חלוקת תפקידים בתוך המשפחה

ניתן לאמר כי הגברים פועלים במרחב הציבורי והנשים אחראיות על המרחב הפרטי- משפחתי. 

שלמותו,  ועל  בריאותו  על  עליו,  לשמירה  האחראים  הם  העדר,  את  לרעות  יוצאים  הגברים 

הם האחראים על הקניות לבית ולמשק הבית, הנעשות ביטה, ועל המכירות של מוצרי החלב 

ובעלי החיים. בנוסף, הם אלה שעובדים את האדמה - חריש וקציר. המסיק נעשה על-ידי כל 

המשפחה במשותף, כך גם שתילת גידולי קיץ וחלק מאירועי הקציר. הגברים גם אחראים על 

עבודות התחזוקה במרחב הביתי ועל ניהול האירוח במרחב זה. 

הנשים אחראיות על המרחב הביתי, תחזוקתו וכלכלתו. כלכלת הבית כוללת הכנת המזון לבני 

המשפחה ולבעלי החיים, חליבה, ועיבוד מוצרי החלב עד לשלב הוצאתם למכירה. תחזוקתו 

וניקוי המרחב  והעברתם לטאבון, כביסה  ייבושם  גללי הכבשים,  יומי של  יום  כוללת טאטוא 

הביתי כולו, הכנה ופיזור של המזון לבעלי החיים באבוסים, והעלאת המים מבורות המצויים 

במרחק מה מהמרחב הביתי לשימושים שונים.  

הנשים עובדות מבוקר עד ערב בעבודה פיסית קשה הכוללת סחיבת דליי מים, סחיבת שקי 

ידנית,  כביסה  כ-5 חודשים(,  )במשך  ביום  ניקיון, חליבה פעמיים  ותערובת, עבודות  גרעינים 

לעצמם  מוצאים  או  העובדת  האם  אחר  משתרכים  הקטנים  הילדים  החלב.  מוצרי  והכנת 

משחקים מחומרים הפזורים בשטח. התינוקות בעריסותיהם לעיתים בוכים שעה ארוכה עד 

שהאם מתפנה להניקם. האמהות נאלצות לתפקד בין האחריות על האכלת הגדיים והטליים 

ואימותיהם לבין ילדיהן שלהן. כשיש אשה מבוגרת - סבתא או אשה שניה, הקטנים יצטרפו 

אליה והאם תקדיש עצמה לעבודות הקשות, כשיש כלה צעירה של אחד הבנים, או בת בוגרת 

שאיננה לומדת, האם תעזר בהן לביצוע המטלות היותר קשות ותתפנה מעט לתינוקות. בין 

בריאותי  ובמצב  בגיל  תוך התחשבות  ברוטציה  עבודה שמתבצעת  חלוקת  יש  עצמן  הנשים 

)הריון למשל(. למרות כל זאת, אין מרירות בקרב הנשים. יש עייפות, ולעיתים תסכול ודאגה, 

אך ניכרת קבלה ובעיקר יש הסתמכות על אמונה דתית ובטחון באל )אללה(.

המרחב הביתי

המשפחה חיה ומתנהלת במרחב הביתי. המרחב הביתי כולל את האנשים והצאן כאחד. חשוב 

להבין כי בשונה מצורות התארגנות אחרות, הבית הוא מרחב ולא מבנה, חדריו השונים מצויים 

במרחק מה זה מזה, חלקם גם מתחת לפני האדמה. העדר נתפס ומוגדר כחלק ממרחב ביתי זה.

המרחב הביתי כולל אהל שחלק מקירותיו בנויים כגדר. זהו מעין יצור כלאיים, בין בית לאהל 

- תוצר האיסור הישראלי על בנייה. הוא מחולק למרחב השינה ולמרחב האירוח המופרדים 

בקיר או בבד. מחוץ לאהל זה במרחק מה )כדי להימנע מהעשן(, נמצא כוך בו נעשים הבישולים 

וחלקו  בחורף  ניילון  ומכוסה  בקיץ  מוצל  שחלקו  הכבשים  של  הקיץ  דיר  אחריו  האש,  על 

פתוח, בקרבתו נמצא במשפחות השונות, סוגים שונים של רמפות מאולתרות, עליהן ישנים 

בקיץ תוך שמירה על העדר בלילה. במרחק מה, במבנה מיוחד, מצוי הטאבון בו נאפה הלחם 

המקומי - 'חובוז'. חלק מאותו מרחב הן המערות המשפחתיות בהן בעבר גרה כל המשפחה. 

גם כיום חלק מהמשפחות עדיין משתמשות במערות כמקום המגורים העיקרי, תלוי במצבן 

של המערות, ובהעדפות משפחתיות. מערות רבות משמשות כמחסנים, כמקום המגורים של 

הטליים והכבשים ההרות, כמטבח חורפי, וכמקום המסתור של המשפחה והעדר גם יחד, בימי 

חורף קרים במיוחד. לכל משפחה גם חדרי שירותים בסיסיים וכן מבנה של מחסן חיצוני לכלים 

השונים ולמזון הכבשים בקיץ. בסמוך למרחב הביתי ימצא בור המים המשפחתי ולידו מיכל 

גדול למים אשר נקנים בכסף, כאשר מי הבורות כלים. בשולי המרחב המשפחתי יהיו החמור 

ומקומות מסתור לתרנגולות ולעיתים גם ליונים. את גבול המרחב מסמנים הכלבים. הם בפירוש 

אינם חלק מהמרחב הביתי אלא מסמנים ושומרים על גבולותיו.

המרחב כולו משדר פונקיונאליות. כשישנים המזרונים והשמיכות נפרשים. כשקמים הכל מקופל 

כשמסיימים,  המוגש.  האכל  סביב  מתיישבים  הכל  כשאוכלים,  וריק.  ערום  חלל  נותר  ונעלם. 

מנקים את הרצפה, והיה כלא היה. הדלות והאין נשקפים מכל עבר. האשה מתיישבת על שק  

או על הרצפה העירומה, האם המבוגרת ישנה באהל קטן בו היא גם מבשלת וגם אוכלת ובערב 

פורשת על הרצפה מזרון, וזהו חדר השינה שלה. החיים מכווני עשייה והעשייה מוכוונת לצרכי 

העדרים ולהתקיימות בעזרתם. 

< יארה בת השלוש מחוץ לביתה בכפר 

שאעב אל-בוטום. בח'רבה אין גן ילדים 

או בית ספר. ילדים לומדים יגורו במשך 

השבוע ביטה עם קרובי משפחה ויחזרו 

הביתה בסופי שבוע. תומר אפלבאום, 

ינואר 2012. 

< משמאל: אסמע, תושבת הכפר שאעב 

אל-בוטום, בעת ביצוע מטלות בית 

שגרתיות. תומר אפלבאום, ינואר 2012.

< מימין: חאג'ה נוזהא משאעב אל-בוטום 

מכינה אוכל עבור בני משפחתה. בעלה 

נפצע קשות מיריות של מתנחל ונפטר 

לאחר מספר שנים של סבל. כעת היא 

מנהלת את משק הבית בעזרת הבנים 

 שלה ונשותיהן. 

תומר אפלבאום, ינואר 2012.
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בין עוני להישרדות 

רמת החיים בקרב קהילות הרועים הלכה וירדה בשנות הבצורת שכן קניית מים ומזון  משאירים 

רבים מהם מרוששים. הסוחרים ביטה מנצלים את מחזור הכספים הדל של הרועים ואת חוסר 

הנזילות הכספית הכרונית של רובם. הם מוכרים להם מזון לבעלי החיים בעיקר בקיץ ובסתיו, 

כהלוואה בריבית קצוצה, שכן בתקופה זו לרועים אין מזומנים )לפעמים הם נדרשים להלוואות 

גם בעבור המזון לבני המשפחה(. כנגד הלוואה הסוחרים יקבלו באביב את הטליים והגדיים 

שייוולדו ואת החמאה והגבינות שייצרו. בעלי העדרים נשארים שוב ללא מזומנים. כוח המיקוח 

של תושבי הח'רבות, ביחוד בשנים שחונות, דל מאוד ורבים גוררים חובות משנה לשנה לאותם 

האדמה  בעבורם.  האדמה  של  המרכזית  לחשיבותה  הסיבות  אחת  זו  מתעשרים.  סוחרים 

מאפשרת להם קיום גם בתנאים של מחסור במזומנים, והיא הבסיס להנעת גלגל הקיום כל 

פעם מחדש. כך, לקראת עונת הגשמים נחרשים ונזרעים כל שטחי האדמה החקלאית בתקווה 

לשנה ברוכת משקעים. בעלי העדרים חורשים את אדמתם וגם חוכרים אדמות נוספות שכן 

ככל שהשטחים נרחבים, גם יבול דל יחסית ייתן מענה, גם אם חלקי, לצרכי המשפחה והעדר. 

בשנים ברוכות גשמים, ישתלו גם ירקות וגידולי קיץ בואדיות, בהם הצטברו מי גשמים,  בעיקר 

לצרכים פנימיים. בנוסף לצאן, כל משפחה מגדלת גם תרנגולות בעיקר לביצים ולעיתים נדירות 

למאכל. בחלק מהח'רבות בהן תנאי האקלים מאפשרים זאת, מגדלים החקלאים  הרועים גם 

מטעי פרי קטנים ובמיוחד זיתים. בעונת המסיק המשפחה כולה יוצאת למסיק, הנשים מכינות 

זיתים, הגברים יוצאים לבית הבד, השמן והזיתים משמשים את המשפחה לכל אורך השנה, 

הגפת משמשת למאכל לכבשים. מעבר למוצרים אלה, אשר לצד החמאה והגבינה המיובשת  

מרכיבים את החלק הארי של סל המזון המשפחתי, כל שאר המוצרים נקנים ביטה. 

כלי הרכב של המשפחה הוא החמור, בחלק מהמשפחות יש גם טרקטור המשמש לחקלאות 

בעל  את  שוכרים  התושבים  רוב  נגררים.  במכלים  לקנות,  נאלצים  הם  אותם  מים  ולהבאת 

הטרקטור להובלת מים ולצרכים משתנים.

ההוצאות הגדולות הקבועות הן ההוצאות על מזון עבור הצאן, ועל קניית מים )הוצאות שתנועה 

נישואי  לקראת  והוצאות  ממחצית(,  ביותר  מורידה  היתה  התאפשרה,  לו  במרחב,  חופשית 

בריאות  על  הוצאות  הן  משפחה  בכל  צפויות  אך  קבועות  שאינן  הגדולות  ההוצאות   הבנים. 

ועל חינוך.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

< חקלאות קדם-תעשייתית בכפר סמרה. 

לקראת עונת הגשמים נחרשים ונזרעים 

כל שטחי האדמה החקלאית בתקווה 

לשנה ברוכת משקעים. תומר אפלבאום, 

נובמבר 2011.

< בן משפחת עווד בטובא מכין את האבוס 

עבור העדר. רמת החיים בקרב הקהילות 

הלכה וירדה בשנות הבצורת האחרונות, 

שכן קניית מים ומזון  משאירים רבים 

מהתושבים מרוששים. אדוארדו סוטרס, 

פברואר 2010.



2 021

ההוצאות הגדולות הקבועות הן 

ההוצאות על מזון עבור הצאן, 

על קניית מים )הוצאות שתנועה 

חופשית במרחב, לו התאפשרה, 

היתה מורידה ביותר ממחצית(, 

והוצאות לקראת נישואי הבנים.

אמונה ודת

הגברים  בין  מתפללות.  כולן  הנשים  ביום.  פעמים   5 מתפללים  הח'רבה  תושבי  כל  כמעט 

הצעירים יש מי שאינם מתפללים, אך כולם מאמינים. הכל מאלוהים גם הבצורת וגם הגשם. 

וכך גם לאחר שנים עוקבות של בצורת קשה, מקוים  ומתפללים לגשם בשנה הבאה. גברים 

רבים מבלים את יום ששי במסגד ביטה. הנשים נשארות בח'רבה. שמו של האלוהים, מעשיו 

ורצונו ודרכו המובנת רק לו, עולה רבות על שפתי האנשים ומהווה חלק מובנה בשיח היומי, 

הוא התשובה לבלתי מובן, הוא התקווה לבלתי מושג, לשינוי, לימים יותר טובים וגם ליכולת 

לשאת את הימים הקשים.  האמונה בנוכחותו של האל מקלה ומנחמת אך גם משמשת לקיבוע 

וחיזוק יחסי הכוח המגדריים במשפחה, ומאפשרת נישואין שניים ושלישיים.

על משמעות הקהילה - בין שיתוף פעולה לעזרה

 חלקן בעלות קרבה משפחתית וחלקן 
15
בכל אחת מהקהילות, גרות בשכנות מספר משפחות,

רק  נמצא  מלא  פעולה  שיתוף  שלה.  הבית  משק  את  מנהלת  משפחה  כל  שונות.  מחמולות 

בתוך המשפחה. מעבר למשפחה שהיא היחידה הבסיסית, נמצא יחסים מיוחדים בין קרובים 

אגנטיים מדרגה ראשונה - אחים שחלקו את האדמה והעדר של אביהם ביניהם והם מקיימים 

משקי בית נפרדים, דודים ראשונים ובני דודים. ביניהם תוגש עזרה בעקבות בקשה, ללא ציפייה 

לתשלום. אלה יחסי חוב פתוחים - ללא התחשבנות נקודתית אבל עם התחשבנות רחבה )היום 

ילווה/יתן לי סכום כסף כדי לקנות אוכל לכבשים(.  אני עוזר לו לבנות את ביתו, מחר אחיו 

המורחבת  יחסי שיתוף הפעולה שבתוך המשפחה  מסוימת של  לראות הרחבה  כן  אם  ניתן 

ליחסים בין קרובים אגנטיים מדרגה ראשונה. מעבר לכך ועדיין במסגרת החמולה מתקיימים 

יחסי שכנות הכוללים ביקורי נשים או גברים בעיקר להשאלת כלים, לבקשת עזרה ספציפית, 

להתייעצות. עזרה בעבודה מקצועית תעשה בתשלום. בין המשפחות מחמולות שונות יש כבוד 

והקפדה על יחסים קורקטיים, יש עזרה במצבי חירום ויש עזרה בעבודה או בהובלה רק עבור 

תשלום. לעיתים יש גם התייעצויות עם מי שנחשב מומחה בעיקר בנושא העדר, מחלות וכו' 

בין כלל המשפחות. אין גם פעילות משותפת  אך אין מסגרות ממוסדות של שיתוף פעולה 

של כלל חברי הקהילה, ואין מרחב משותף. החברה בח'רבה היא חברה קטנה, כולם מכירים 

את כולם ויודעים מה קורה בכל משפחה. הם עוקבים אחד אחר הישגי השני או אחר חוסר 

מזלו וכישלונותיו. הרוטינה הכללית של חיי היום יום משותפת לכל המשפחות ועם השינויים 

העונתיים, סדר היום משתנה באותו אופן אצל כולם. יש תחושה של אחדות גורל, אך במסגרתה 

כל משפחה לנפשה.

< אסמאעיל מהכפר סמרה מוביל מים 

באמצעות הטרקטור. תומר אפלבאום, 

נובמבר 2011.

ראה מפתח מושגים עמ' 4
 15
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בעבור מי שחיים כל כך קרוב לאיתני הטבע 

וחווים את התלות בהם למים, שמש, מרעה  

והישרדות, בעבור מי שניצבים חסרי אונים מול 

שנות בצורת, מול שמש לוהטת ואדמה יבשה, 

זו היא  מערכת שיוצרת יחסי תלות חדשים 

עם כוחות הטבע - מעט יותר אקטיביים 

ו'השתתפותיים', יותר דיאלוגיים ושוויוניים.

השפעת  

החשמל

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

ייחודה של מערכת החשמל

בפרק זה, אפרט את אופני ההשפעה המגוונים של האנרגיה המתחדשת, המאפשרת חשמל 

לקהילה. ניתן לחלקם לשני ממדים בעלי תלות והשפעה הדדית:

•	התרומה להכנסה הפנויה ולזמן שעומדים כעת לרשות התושבים.
•	התרומה לחיי הקהילה ברמת הפרטים, המשפחה, והיחסים בין המשפחות.

המערכות אשר הותקנו ב-16 ח'רבות ב'מספרת' יטה, תוכננו ונבנו במטרה לאפשר פתרונות  

מידיים לצרכים החיוניים ביותר לקיומה של המשפחה והקהילה, כאלה העשויים לקדם הישרדות 

פיסית וכלכלית,  להקל על העבודה הפיסית הקשה ולאפשר חיבור לעולם. המערכות מוגבלות 

בהספק שלהן ואינן מכסות מכשור חשמלי הכולל חימום ודורש הספק גבוה. הן תוכננו על פי 

צרכי כל קהילה כפי שנסקרו על-ידי אנשי קומט, תוך הבנה שעשוי להיות גידול מסוים בצריכה 

לאורך זמן. 

בהכנסות  אפשרית  והגדלה  משמעותי  כספי  חיסכון  מאפשרות  שהמערכות  נראה  בפועל 

של  הקשים  העבודה  בתנאי  ובעיקר  החיים,  בתנאי  מסוימת  הקלה  הזמן,  במשך  המשפחה 

המשפחה בכלל, והנשים בפרט, ומאפשרות להתחבר דרך טלויזיה רדיו, טלפון ואולי אף מחשב 

בעתיד, לידע, חברים ובידור. כל אלה בעזרת אנרגיה נקייה ללא זיהום, תוך תלות נראית לעין 

ומובנת לכל  במקורות האנרגיה - השמש והרוח, אך ללא כל תלות במערכת החשמל המרכזית 

 בעבור מי שחיים כל כך 
16

ובשלטונות. מבחינה זו זוהי מערכת שמקנה למשתמשיה אוטונומיה.

קרוב לאיתני הטבע וחווים את התלות בהם למים, שמש, מרעה  והישרדות, בעבור מי שניצבים 

חסרי אונים מול שנות בצורת, מול שמש לוהטת ואדמה יבשה, זו היא  מערכת שיוצרת יחסי 

דיאלוגיים  יותר  ו'השתתפותיים',  אקטיביים  יותר  מעט   - הטבע  כוחות  עם  חדשים  תלות 

 
17
ושוויוניים.

תלות  עדיין  יש  זה  התחלתי  בשלב 
 16

שזו  אלא  והתחזוקה.  ההתקנה  בצוות 

שונה מהותית מתלות בשלטון מרכזי.

ניתוח  זה איננו תוצר של תובנות מתוך 
 17

מוצע  הוא  בשטח.  כבר  הקיים  השיח 

בהתייחסות  להתבוננות  כפרספקטיבה 

הזמן,  במשך  למערכות  האוכלוסייה  של 

מהשימוש  שישאבו  ההעצמה  ותחושת 

בהן והבעלות עליהן.

הישרדות כלכלית וחברתית

חיסכון בהוצאות וייעול תהליך הייצור 
הגדלת התוצרת והעלאת מחירה

במשך  בגנרטורים  השתמשו  מהמשפחות  חלק  מתחדשת,  לאנרגיה  המערכות  התקנת  טרם 

כשעתיים בערב. על שימוש זה שלמו בין 300-400 שקל לחודש על סולר.  כאשר הגנרטור פעל, 

נוספות לנשים  הצליחו להאריך את היום בשעתיים, אך אלה היו ברוב הימים שעות עבודה 

אשר ניצלו את הגנרטור לכביסה או לעבודה עם מחבצה חשמלית. הגברים הפעילו כלי עבודה 

לא  בהם  במקומות  טלוויזיה.  וראו  ניידים  טלפונים  של  בטריות  טענו  הצורך,  בעת  חשמליים 

 האנשים השתמשו 
18

היה גנרטור, וזה היה המצב ברב הקהילות, היום הסתיים עם רדת החושך.

בעששיות  - לוקסים מסוגים שונים, שהשימוש בהם דרש חומר בערה יקר, מזהם ומסוכן.

לאחר התקנת המערכת, נפסק השימוש בגנרטורים לחלוטין, נחסכו הוצאות תחזוקתם וקניית 

הסולר להפעלתם. 

לפני כ-8 שנים ארגון הומניטרי ספרדי, 
  18

תרם גנרטורים לכל הקהילות ב'מספרה'. 

רק  התקלקלו.  כולם  השנים  במשך 

לעצמן  להרשות  יכלו  מעטות  משפחות 

את הוצאות התיקון והתחזוקה שלהם.
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לפני השימוש במחבצה חשמלית נאלצו שתי 

נשים לבצע את הפרדת החמאה מהחלב ידנית, 

הן הכניסו את החלב שעמד במשך הלילה לעור 

של כבש והיו מנענעות אותו מצד לצד  ללא 

הפסקה לאורך שעתיים. במחבצה חשמלית 

עבודה זאת נעשית תוך שעה, כאשר אשה 

אחת משגיחה תוך שהיא מבצעת עבודות 

אחרות במקביל.

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

< חאג'ה נוזהא מהכפר שאעב אל-בוטום 

בודקת את מלאי גבינת הליבן שייצרה 

השנה. נועם דותן, מרץ 2012.

תהליך ייצור מוצרי החלב השתפר והתייעל הודות לשימוש במחבצה חשמלית והודות למקררים 

ויצירת הגבינות.  שמאפשרים הכנסת מים קרים למחבצה בתהליך הפרדת החמאה מהחלב 

לפני השימוש במחבצה חשמלית נאלצו שתי נשים לבצע את הפרדת החמאה מהחלב ידנית, 

הן הכניסו את החלב שעמד במשך הלילה לעור של כבש והיו מנענעות אותו מצד לצד ללא 

הפסקה לאורך שעתיים. במחבצה חשמלית עבודה זאת נעשית תוך שעה, כאשר אשה אחת 

משגיחה תוך שהיא מבצעת עבודות אחרות במקביל. זאת ועוד, השימוש במים הקרים מייעל 

איכותית  נחשבת  כזאת  גבינה  יותר.  לבנה  להיות  הלבנה  לגבינה  וגורם  ההפרדה  תהליך  את 

יותר. בקהילה בה מערכת החשמל מצויה כבר שנה שניה למדתי  ונמכרת במחיר גבוה  יותר 

כי הנשים הגיעו לתוצרת הגדולה ב-15% מהשנה בה עבדו ללא מערכת האנרגיה המתחדשת, 

והגברים מכרו את הגבינות במחיר הגבוה ביותר מ-50% ממחירה שנתיים קודם לכן. יש להדגיש 

ההבדל  את  להוות  בהחלט  עשויים  הם  אך  המשפחות,  להתעשרות  יגרמו  לא  ההבדלים  כי 

שמאפשר הישרדות והמשך חיים במקום. 

< מימין: אישה ממשפחת אבו-מאלש 

בכפר ואדי אל-רחים משתמשת 

במחבצה ידנית העשויה מעור כבש. 

חגית קיסר, אפריל 2009.

< משמאל: חאג'ה נוזהא מהכפר שאעב 

אל-בוטום שופכת חלב לתוך המחבצה 

החשמלית. הנשים מצליחות להגביר 

את התפוקה שלהן בכ-15%, והגברים 

מצליחים למכור את הגבינה במחיר 

הגבוה בכ-50% מהמחיר שקיבלו לפני 

התקנת החשמל. נועם דותן, יולי 2012.



2 627

 'תרייחנא' - רווח לנו, אומרות הנשים, 

על חייהן לאחר הכנסת מערכות החשמל. 

 עכשיו הן מצליחות לנשום, לחייך, 

להקדיש מעט זמן לילדיהן הקטנים ועדיין 

לעבוד כל היום, ולסיים מטלותיהן עם חשיכה.

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

עבודת נשים 

ההשפעה הבולטת ביותר של החשמול בטווח המידי היא על עבודת הנשים. 

הן  עכשיו  החשמל.  מערכות  הכנסת  לאחר  חייהן  על  הנשים,  אומרות  לנו,  רווח   – 'תרייחנא' 

ולסיים  היום,  כל  לעבוד  ועדיין  לילדיהן הקטנים  זמן  להקדיש מעט  לחייך,  לנשום,  מצליחות 

על  משמעותית  מקלים  ידנית,  עבודה  שהחליפו  החשמליים  הכלים  חשיכה.  עם  מטלותיהן 

עבודתן, ביניהם:

•	המחבצה שמפרידה את החמאה מהחלב הופכת עבודה ידנית קשה ומעייפת לעבודת פיקוח 
שבמקביל לה ניתן לבצע מטלות נוספות ומבצעת את תהליך ההפרדה במחצית הזמן ששתי 

נשים נדרשו לו, ידנית. 

•	המקרר מאפשר שימור מזון  ותכנון יעיל  של ארוחות המשפחה.
•	מכונת הכביסה הפשוטה שמקבלת לתוכה מים שחוממו על אש, חוסכת מהנשים את פעולת 
הכיבוס הידנית. את השטיפה לאחר השימוש במכונה הן עדיין עושות בעצמן בגיגית גדולה. 

מרווה,  נענע,  יגדלו  בה  קטנה  לגינה  נשפכים  בגיגית  האחרונה  מהשטיפה  שנותרים  המים 

ידי הנשים כרווח של מאה  צנון או פלפל אדום. החיסכון בזמן מתואר על  ולעיתים  זעתר 

אחוז. כביסה שלקחה שעתיים, נעשית בשעה והודות לכמות הכבסים שנכנסת למכונה, אם 

אין ילדים קטנים, אפשר לכבס לסרוגין ולא כל יום.

וכך,  המתמשך.  הפיסי  במאמץ  משמעותית  הקלה  גם  חווה  האשה  שנחסך,  לזמן  •	במקביל 
ממצב של היותה כלואה בסדר יומה ובעבודתה, האשה מרגישה מרחב מסוים שהולך ונפתח, 

ומאפשר גם בתוך יום העבודה מעט מנוחה ובמיוחד התפנות לילדים הקטנים, שזוכים כיום 

ליותר תשומת לב. הם רגועים יותר, והמשפחה נינוחה יותר.

תנאי החיים בח'רבה הופכים את שמירת הניקיון לפרויקט בלתי נגמר. הנשים מייחסות חשיבות 

רבה לעמידה ברוטינה היומית של ניקיון אישי, ניקיון הבגדים וניקיון המרחב הביתי. נראה שבכך 

הן מציינות סיומו של יום עבודה ויוצרות להן ולסביבתן חוויה של חיים בהתחדשות מתמדת. 

אין ספק שלשימוש במכשירים החשמליים, תרומה משמעותית לכך. 

< למעלה: נשים ממשפחת אל-נג'ר בכפר 

שאעב אל-בוטום משתמשות במכונת 

כביסה. כביסה שלקחה שעתיים נעשית 

כעת בשעה אחת ואפשר לכבס לסרוגין 

במקום כל יום. החיסכון בזמן מתואר על 

ידי הנשים כרווח של מאה אחוז. תומר 

אפלבאום, ינואר 2012.

< למטה: ראסמיה מוציאה בקבוק מים 

מהמקרר במערה בכפר טובא. מים 

קרים מייעלים את תהליך ייצור הגבינה 

ומשפרים את איכות התוצר. תומר 

אפלבאום, יולי 2012.



2 829

החיבור עם העולם המתאפשר בעזרת 

 הטלוויזיה, הרדיו והטלפון הנייד מקשרים 

 את תושבי הח’רבות לחברה הרחבה, 

וחושפים אותם למידע ולאפשרויות למידה 

שכלל לא היו קיימות ללא החשמל.
 יש התבדחות, הרבה גיחוכים וצחוק, 

 לעיתים ביקורת, ויש גם מקום לחלומות.  

זו אחת ההזדמנויות היחידות, אם לא היחידה, 

שבה כולם פנויים ויושבים ביחד ללא מטלות, 

באוירה אינטימית ובלתי פורמלית.

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

השכלה וידע

החיבור עם העולם המתאפשר בעזרת הטלוויזיה, הרדיו והטלפון הנייד מקשרים את תושבי 

הח'רבות לחברה הרחבה, וחושפים אותם למידע ולאפשרויות למידה שכלל לא היו קיימות 

ללא החשמל. השימוש במחשב שהחל להיכנס לחלק מהקהילות, פותח אופקים נוספים של 

למידה בעזרת ערכות למידה אטרקטיביות, גם בעבור אלה שנאלצו או בחרו לעזוב את בית 

הספר כדי להשתלב בעבודה בח'רבה. עם האפשרות העתידית של חשיפה לאינטרנט, יפתחו 

תחפוץ.  והנפש  יאפשר  שהזמן  ככל  ידע  לעולמות  חיבור  ושל  מרחוק  לימוד  של  אפשרויות 

באחת הקהילות בחור צעיר, רועה צאן שהוצא מבית הספר בגיל 12, הגיע בעזרת ארגון בינל', 

גם לעבוד בעבורם  יוכל  הוא  לו מחשב  ויהיה  כי במידה  לו  נאמר  לקורס של עזרה ראשונה. 

בהמשך, מה שיצריך אותו להמשיך וללמוד מרחוק. הנער, שקודם לא רצה לשמוע על לימודים 

או בית ספר, שינה דעתו והוא נלהב לאפשרות זאת. כך, הוא אומר, הוא יבקש מאביו עזרה 

בעבודה עם העדר והוא יוכל גם להישאר בקהילה וגם להרוויח מעט כסף ולהשתלם בתחום 

ידע שכולם זקוקים לו ומעטים שולטים בו. לפני שהותקנה מערכת החשמל בח'רבה, עבודה 

כזאת לא היתה כלל בבחינת אפשרות.

חיי משפחה וקהילה

"זמן איכות" משפחתי

היום מתארך הודות לחשמל, לרוב עד 10:00 או 11:00 בלילה. יש חיי ערב - המשפחה כולה 

טלנובלות   - האהובות   הסדרות  את  רואים  כולם  הטלוויזיה,  מצויה  בו  בחדר/אהל  מתכנסת 

וקנאותיהם,  אהבותיהם  מנהגיהם,  על  צאן  מגדלי  המתארות  וירדן,  מסעודיה  בדואיות 

מלחמותיהם וחגיגותיהם. הנורמות החברתיות-תרבותיות, דומות לשלהם, אורח החיים המתואר 

ומחדליהם  מעשיהם  היום,  לשיחת  נושא  משמשים  והגיבורות,  הגיבורים  לחייהם.  קרוב  בהן 

משמשים מסגרת התייחסות לחייהם שלהם. בין סדרה אחת לאחרת מביטים בסרטים מצריים, 

תורכיים ולעיתים הודיים. לעיתים שומעים חדשות, רואים את הפרסומות ולומדים מהן על מה 
19

קיים בארצות הקרובות להם ואולי ניתן להשגה גם בעבורם.

הנשים אינן צריכות לעבוד בערב. הן מרכזות את כל עבודותיהן במשך היום ומגיעות לערב 

כמו הגברים, פנויות ומשוחררות. חלקן רוקמות לאור המנורה בזמן שהטלוויזיה דלוקה, חלקן 

משוחחות ומדי פעם מעירות על מה שרואים ומתעוררת שיחה קצרה בתוך המשפחה. האווירה 

נינוחה, מדברים על מטלות מיוחדות ליום המחרת ומתפזרים לשינה. 

בחברה בה חלוקת התפקידים וחלוקת המרחבים כה ברורה, המרחב המשותף שנוצר סביב 

מי שמחזיק את השלט  ויש  ברורה  היררכיה  בו  בלילות מאפשר שיח שאף שיש  הטלוויזיה 

ומחליט מתי להחליף תחנות )ראש המשפחה כמובן( עדיין, דרך ההתייחסות לחיים שמתנהלים 

חייהם  נפתח הפתח לשיחה משותפת על  רבים מזכירים את שלהם,  ושבמובנים  על המסך 

שלהם, על נורמות מחייבות, וגם איכשהו נפתח מרחב לדמיין ולשאוף. יש התבדחות, הרבה 

גיחוכים וצחוק, לעיתים ביקורת ויש גם מקום לחלומות. זו אחת ההזדמנויות היחידות, אם לא 

היחידה, שבה כולם פנויים ויושבים ביחד ללא מטלות, באוירה אינטימית ובלתי פורמלית.  

בעקבות  התבקשתי,  פעמים  מספר   
 19

לחפש  המצרית,  בטלוויזיה  פרסומות 

ומחדשות  עייפות  מפזרות  מדבקות 

הצער  למרבה  המרקחת,  בבית  אנרגיה 

מוצר מופלא זה לא הגיע לישראל.
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“הילדים הקטנים הולכים עכשיו לסבתא גם 
כשחושך בחוץ ועכשיו מחשיך כבר בארבע. 

לפני החשמל, הם לא יכלו ללכת אליה כי 

המערה שלנו שם בסוף, והאהל של אמא 

בכניסה. חוץ מזה, בגלל שבכל הסביבה אין 

אורות בכלל, האור שיש לנו הרבה יותר מאיר 

 והרבה יותר חזק, וזה נותן בטחון לכולם, 

גם לקטנים להסתובב ככה בכל השטח שלנו”.

 רבות מהנשים מנקות כאשר הרדיו דלוק. 

יש להן את יכולת הבחירה והן נחשפות כך 

למידע ולרעיונות שונים וחוות תחושה של 

עצמאות ואוטונומיה.

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

מרחב בטוח 

התאורה של המרחב הביתי מאפשרת הליכה נינוחה לשירותים בשעות חשיכה, מחברת בין 

"חדרי" הבית השונים, מאירה את המרחב המוביל אל עדר הכבשים, ונותנת תחושה של מרחב 

בטוח, נגיש ומחובר.

"הילדים הקטנים הולכים עכשיו לסבתא גם כשחושך בחוץ ועכשיו מחשיך כבר בארבע. לפני 

החשמל, הם לא יכלו ללכת אליה כי המערה שלנו שם בסוף, והאהל של אמא בכניסה. חוץ 

מזה, בגלל שבכל הסביבה אין אורות בכלל, האור שיש לנו הרבה יותר מאיר והרבה יותר חזק, 

וזה נותן בטחון לכולם, גם לקטנים להסתובב ככה בכל השטח שלנו". האזור המואר יוצר מרחב 

ומגדיר את גבולות המרחב הביתי. החושך שאחריו, הוא המפריד בין המשפחות - בין  מרחבים 

ביתיים מוארים. מעין גדר של אור וחושך. 

יתרחקו  העדר  על  המאיימות  שהחיות  התושבים  של  מהבנתם  גם  נובעת  הביטחון  תחושת 

וגם  בלילה  בשקט  יותר  לישון  לרועה  מאפשרת  זו  הבנה  להתקרב.  יעזו  ולא  מואר  ממקום 

לאנשים הישנים באוהלים פתוחים, לנום שנתם בביטחון. כאשר התארחתי אצל המשפחות, 

תמיד הושארה נורה קטנה מוארת בלילה למען בטחוני. 

מעמד האשה

האשה שמוצאת עצמה פחות עייפה ויותר נינוחה מתחזקת באופנים נוספים משמעותיים ביותר. 

חלק ניכר מהיום הגבר נמצא עם העדר במרעה, לעיתים מספר שעות ולעיתים ימים שלמים.  

האשה או הנשים, הן "אדונות" הבית במרחבי זמן אלה. בעבר הן עשו מלאכותיהן ללא חשמל 

כאמור, בודאי לא בשעות אלה. כיום רבות מהן מנקות והרדיו דלוק והן מקשיבות למוזיקה, 

לקריאה מהקוראן או לתכניות בוקר כאלה ואחרות. הן לא זקוקות לרשות, אין עליהן פיקוח, 

היד המחזיקה את השלט בערב, לא נמצאת במשך היום ויש להן את יכולת הבחירה בעצמן. הן 

נחשפות כך למידע ולרעיונות שונים והן חוות תחושה של עצמאות ואוטונומיה מסוימת.

זאת ועוד, תנועת האשה מחוץ למרחב הביתי, כמעט ולא קיימת ללא בעלה, או אביה, למעט 

הליכה לשכנה לצורך ספציפי. עדיין לאשה הצעירה יש חברות מבית הספר, קרובות משפחה 

במקומות שונים והשימוש החופשי בטלפון הנייד, מאפשר לה לחוות ניידות וירטואלית ובעיקר 

ולא מדברות בטלפון מיוזמתן, אך מסמסות אחת לשנייה  נוספות. הן כמעט  קשר עם נשים 

שולטות  הן  אליהן.  לחזור  יותר,  המבוססות  לקרובותיהן  מיד,  והפסקתו  צלצול  ע"י  וגורמות 

וזוהי תחושה מעצימה ומחזקת מאוד ובודאי משמחת, וזאת מעבר לעניין  זו  במצב מבחינה 

בתכנים הספציפיים של האינטראקציות השונות המתקיימות ביניהן. 

< עאיישה מהכפר טובא ברגע של שמחה. 

נשים מרגישות יותר נינוחות ופחות 

נתונות ללחץ העצום הנובע מהעבודה. 

אדוארדו סוטרס, מרץ 2010.
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ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

צעירים וקשישים

ביטה, המחוברת לרשת החשמל, גרים קרוביהם וחלק מצאצאיהם, של תושבי ה'מספרה'. כולם 

בקרו ביטה או שהו בה לתקופות משתנות. החזרה לבתיהם לאחר ביקורים ביטה, קשה במיוחד 

לצעירים המחפשים פורקן אחרי שעות העבודה. כידוע החברה הפלסטינית המסורתית אינה 

מאפשרת חברויות בין המינים בטרם נישואין והבילויים של הצעירים יהיו מול הטלויזיה, מול 

המחשבים - משחקי מחשב וגלישה לאתרים שונים, בילוי בבתי קפה בעיר והסתובבות ממקום 

למקום כדרכם של צעירים. עד לאחרונה דבר מזה לא התאפשר ב'מספרה'. כיום עם החשמול, 

החיים מתחילים להראות אחרת, הטלוויזיה דלוקה כל ערב, בכמה מקומות כבר יש מחשבים, 

מאור מאפשר תאורה של כל המרחב הביתי ועבור הצעירים, הפיתוי של העיר, גם אם קיים, 

ירד בעוצמתו. בנים מגיעים לסופי שבוע לבית ההורים בח'רבה, רבים יותר מהצעירים שמנסים 

חוזרים  ואינם  עבודה,  כשאין  ארוכות  יותר  תקופות  במקום  שוהים  בישראל,  בעבודה  מזלם 

 מיד ליטה. משפחות צעירות עם תינוקותיהן מגיעות לזמן יותר ארוך לשהייה בבית ההורים. 

הניגוד המוחלט, הפער העצום בין יטה לח'רבה הצטמצם. יש מה לעשות בח'רבה חוץ מלעבוד 

כל הזמן.

גם תנאיהם של הקשישים הוטבו בהרבה. המאור בשירותים ובמרחב המוביל אליהם, מאפשר 

ירידה בטוחה בלילות, התרופות מאוכסנות במקרר, הטלויזיה יכולה גם להיפתח אחר הצהריים 

והסב הזקן כל עוד איננו חולה ממש וזקוק לרופא או בית חולים, יכול להישאר בביתו מקום 

בו גדל ובו הוא מרגיש בבית. חלק מהזקנים, מחלקים כיום ימיהם בין המשפחה בח'רבה לבין 

המשפחה ביטה וכולם הרבה יותר מרוצים.

< ראש משפחת דבאבסה עם נכדו בכפר 

אספיי. תודות לחשמל, קשישים יכולים 

להשאר במקום בו גדלו ובו הם מרגישים 

בבית. אדוארדו סוטרס, ינואר 2010.

< יוסף ואחותו צופים בטלויזיה במערה 

שלהם בכפר טובא. הטלויזיה מאפשרת 

חיבור לכלל החברה ומשמשת אמצעי 

לרכישת מידע וידע. תומר אפלבאום, 

יולי 2012.
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 ובפרפרזה על דבריו של זקן התושבים 

באחת הקהילות - התחושה היא שלהרוס 

את המערכת ולמנוע שוב את הגישה לחשמל 

מאנשים אלה, זה כמו להגיש לאדם צמא מים 

ולאחר חצי לגימה, לשפוך את המים אל מול 

עיניו הכלות.

ה מ ד ק ה

חלק ב'

חלק א'

חלק ג'

הקהילה

היבט אחרון ומעניין במיוחד הוא ההשפעה על הקהילה ככזאת. כפי שנאמר בסקירה הכללית, 

בח'רבות המשפחות חיות זו לצד זו, מקיימות יחסי שכנות. אך גילויי שיתוף הפעולה ביניהן 

מינימליים. עיקר שיתוף הפעולה הוא בתוך המשפחה הקרובה ובין השותפים לעדר. 

מערכת החשמל מותקנת  כמערכת משותפת לקהילה כולה. נבנה חדר חשמל אחד בו נמצא 

הכבלים  לחשמל.  והשמש  הרוח  אנרגית  של  ו"התרגום"  ההעברה  את  המאפשר  הציוד  כל 

הנמשכים ממנו מחברים את מגורי התושבים אליו ומשרטטים את גבולות הקהילה המתהווה. 

שמירה על חדר זה, תחזוקת הבטריות והציוד הוא אינטרס משותף של כולם. גבולות מערכת 

החשמל מגדירים את הקהילה שמתהווה מבחינה זו, תוך כדי תהליך ההתקנה, וממשיכה להיות 

מוזנת בתכנים של שיתוף פעולה וקבלת החלטות, גם לאחר מכן. תהליך ההתקנה בונה בפועל  

וברמות הסמליות את הקהילה בכך שמיצר דפוסים חדשים של שיתוף פעולה. למעשה התהליך 

מתחיל החל מהמפגש הראשון בו קבוצה של נציגי המשפחות מתאספת נוכח האפשרות של 

הכנסת החשמל, וניצבת בפני הצורך לקבל  החלטה משותפת שיש לה השלכות לטווח ארוך 

גם  הם  אוהלים,  מחלק  האדום  כשהצלב  גם  נאספים  האנשים  כי  הוא  נכון  רבים.  בתחומים 

יידעו זה את זה על כך. אלא שבמקרה כזה, כל אחד מקבל אוהל ובזה נגמר העניין. כאן העניין 

רק מתחיל. חדר החשמל ממוקם במקום המתאים ביותר מבחינה טופוגרפית וממנו נמשכים 

הכבלים לכל המשפחות. פריסת הכבלים בעבור משפחה אחת נמשכת על פני מטרים אחדים, 

אך בעבור משפחה אחרת על פני מאות מטרים, ומצריכה עבודה פיסית של לא מעט אנשים 

מעבר לגבולות המשפחה או החמולה. המשפחות כולן נדרשות לתת יד ולהשתתף בפריסת 

הכבלים והגברים מוצאים עצמם משתפים פעולה ומשקיעים זמן וכח עבודה בפריסת כבלים 

לשכן רחוק, למען קיום הפרויקט כולו. 

המערכת יוצרת קטגוריה חדשה של חשמל. זה איננו חשמל כמו ביטה וזה איננו חשמל כמו 

שהגנרטור מפיק. המערכת מציעה מגבלות ואפשרויות שונות, היא ייחודית והיא דורשת תהליך 

של למידה, הכרות, תיאום ושיתוף פעולה. בימים שאין שמש ואין רוח הם נדרשים לצמצם 

שימושים בחשמל. אם כמה משפחות יתעלמו מצורך זה, המערכת כולה עלולה להינזק. פגיעה 

במערכת היא פגיעה בכולם, היא פגיעה בקהילה.

את  עצמם  לבין  בינם  לברר  ומנסים  יושבים  עצמם  מוצאים  נדירות  לעיתים  שנפגשו  גברים 

ההשלכות של הכנסת המערכת ועוד יותר את ההשלכות של תחזוקתה לאורך זמן. שכן, בסופו 

של תהליך ההתקנה, מערכת החשמל עוברת לרשות הקהילה ולבעלותה. אלא שהחשמל אינו 

ניתן חינם. עבור השירות, התיקונים והתחזוקה של המערכת, קומט גובה תשלום על פי התעריף 

של השימוש בחשמל ביטה, בהבדל אחד: התשלומים אינם מועברים לקומט אלא לחשבון בנק 

שנפתח בעבור הקהילה, והכסף שמצטבר בו מיועד כולו להחלפת בטריות בבוא הזמן, להוספת 

משתמשים וכו'. מעין גזברות של קהילת החשמל שבשלב ראשון מנוהלת על ידי קומט. 

בחודשים האחרונים מאחדת את 'קהילת החשמל' חרדה משותפת בשל צווי ההריסה שהוצאו 

המשותף  החשש  היא  היום  שיחת  שונות.  קהילות  ב-10  הסולריים  ולפנלים  החשמל  לחדרי 

פחד  אלה  בימים  אותם,  מאחדים  לעתיד,  תכניות  במקום  ההריסה.  צווי  יבוצעו  פן  לכולם, 

 - התחושה היא שלהרוס את 
20

וחרדה. ובפרפרזה על דבריו של זקן התושבים באחת הקהילות

המערכת ולמנוע שוב את הגישה לחשמל מאנשים אלה, זה כמו להגיש לאדם צמא מים ולאחר 

חצי לגימה, לשפוך את המים אל מול עיניו הכלות.

י.נ., על השפעת   כאשר נשאל האיש, 
 20

החשמל על חיי התושבים, ענה: "כמו מים 

לצמא". 
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גבולות מערכת החשמל מגדירים את הקהילה 

המתהווה תוך כדי תהליך ההתקנה, וממשיכה 

להיות מוזנת בתכנים של שיתוף פעולה וקבלת 

החלטות, גם לאחר מכן. תהליך ההתקנה בונה 

בפועל  וברמות הסמליות את הקהילה בכך 

שמיצר דפוסים חדשים של שיתוף פעולה.

< למעלה: הצוות של קומט-מי מתקן 

את הטורבינה בכפר שאעב אל-בוטום, 

בעזרתם של התושבים. העבודה של 

קומט מכוונת לטווח ארוך, וכוללת 

אחזקה וביקורים תדירים בקהילות זמן 

רב אחרי סיום התקנת המערכת. איה 

שושן, אפריל 2011.

< למטה: תושבי הכפר טובא נושאים את 

תורן הטורבינה במהלך ההתקנה. 

כל המשפחות נדרשות להושיט יד 

ולהשתתף. הגברים מוצאים עצמם 

משתפים פעולה ומשקיעים זמן וכח 

עבודה, למען קיום הפרויקט כולו. 

אדוארדו סוטרס, פברואר 2010.

< הרכבת לוחות סולארים בכפר טובא 

בהשתתפות חשמלאים צעירים מחברון 

ותושבי הכפר. אדוארדו סוטרס, ינואר 

.2010

< אלעד, מנהל קומט-מי, יחד עם צוות 

חשמלאים מחברון במהלך התקנה בכפר 

מראייר אל-עביד. אדוארדו סוטרס, ינואר 

.2010
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ה מ ד ק ה

חלק ג'

חלק א'

חלק ב'

חלק זה מתייחס לאופי היחסים ולעולם הדימויים כפי שהתפתחו בין אנשי קומט-מי ואחת 

נראה שניתן  יטה. הדינמיקה אותה אציג אפיינה קהילה ספציפית, אך  ב'מספרת'  הקהילות 

ללמוד ממנה גם על עולם הדימויים ומאפייני היחסים בקהילות האחרות. 

קומט-מי הינה חברה ללא מטרות רווח. שני מקימיה הם יהודים ישראלים, אנשי מקצוע בתחום 

האנרגיה המתחדשת, פעילי שלום שהחליטו לנווט את פעילותם לאפיק בו הם יכולים לתרום 

ישראלי,  יהודי  הוא  עימם  העובד  איש השטח  ברמה המעשית.  שינויים  ולקדם  ידע מקצועי 

פעיל שלום מרכזי בדרום הר חברון, אשר שמו הולך לפניו בקרב הקהילות הפלסטיניות בדרום 

ההר. יחד עימם עובדים מהנדס חשמל פלסטיני מרמאללה ושני חשמלאים מחברון אשר קבלו 

הכשרה מיוחדת מאנשי קומט לצורך הפרויקט. הרכב הצוות ייחודי בקרב הארגונים הפועלים 

בדרום הר חברון. 

פעילותה של קומט הינה פעילות ארוכת טווח. למעשה ניתן לדבר על 4 שלבים בתהליך העבודה: 

הצרכים.  וסקר  לתושבים  והסברתו  הפרויקט  הצגת  הראשונית,  ההכרות  שלב  הוא  הראשון, 

השני, הוא שלב ההתקנה של המערכות, שלוקח מספר חודשים ומלווה בפגישות רבות והוא 

עתיר עבודה  פיסית, כמו משיכת הכבלים לבתי התושבים או הרמת הטורבינות, אליה נקראים 

ושל  למערכת  הקהילה  של   - ההדדית  ההתאקלמות  שלב  הוא  השלישי  להצטרף.  התושבים 

ולמציאות.  ושינויים בהתאם לצרכים  יערכו תיאומים, תיקונים  זו  המערכת למקום. בתקופה 

הרביעי הוא שלב התחזוקה השוטפת, שאין לו סיום למעשה - צוות התחזוקה של קומט ימשיך 

להגיע לקהילות, מידי פעם, לביצוע תיקונים, וכדי לגבות תשלומי חשמל שוטפים.

עבודת השדה עליה מבוסס דו"ח זה, החלה בשלב השני של עבודת קומט בקהילה, במקביל 

אנשי  שיוצרים  ההכרות  בתהליך  למדי  זהו שלב מתקדם  התושבים.  לבתי  הכבלים  לפריסת 

קומט עם הקהילה. לכן לא אוכל להתייחס לאופן הכניסה של קומט לקהילה ולתהליך ההכרות 

הראשונית. 

התקופה הראשונה לעבודתי התאפיינה בביטויי סקרנות וחשדנות ביחס לקומט: "מי המנהל 

שלה?" שאלו אותי, "כמה מרוויחים המנהלים של קומט? זאת חברה שעובדת עם הממשלה? 

ארגון  זה  האם  לאנשים  ברור  לא  כי  היה  נראה  שלהם?"  המשכורת  את  מקבלים  הם  ממי 

מתנדבים, כמו ארגוני השלום המוכרים להם, או שמא זה ארגון כמו ארגוני הסיוע, שעובדיהם 

מקבלים משכורות יפות, קל וחומר מנהליהם. או אולי בעצם, כמו חברת החשמל, הם ארגון 

שקשור בממשלה והם יתקינו מערכות חשמל כמו ביטה ויחזרו כדי לטפל בתקלות. 

בין קומט-מי 

לקהילה

מערכת היחסים בין קומט לקהילה עברה שינוי דרמטי כאשר בעת הרמת אחת הטורבינות 

הגיעו נציגי המנהל האזרחי, עצרו את העבודה וקראו למשטרה, שעצרה את שני מנהלי קומט 

היהודים. נדמה כי ההלם היה משותף. קומט פעלה ב'מספרה' לאורך שנתיים באור היום ללא 

כל הפרעה מצד המנהל האזרחי, המתנחלים או הצבא. טורבינות רוח גבוהות הנראות למרחוק 

הורמו, פנלים הורכבו ועולם כמנהגו נוהג. אנשי קומט התרכזו בפן המקצועי של עבודתם, ניסו 

לשפר ולייעל את המערכות כך שיתפקדו לאורך זמן תוך מינימום תקלות. גם אנשי הקהילה 

לא חששו מהתערבות המנהל והיו שקועים בשגרת חייהם, נהנים מהשימוש החדש בחשמל. 

< מפגש תכנון התקנת המערכת עם 

תושבי הכפר מראייר אל-עביד. 

הקהילה ממשיכה להיות מוזנת בתכנים 

של שיתוף פעולה וקבלת החלטות 

משותפת. אדוארדו סוטרס, פברואר 

.2010

< הפסקת אוכל במהלך ההתקנה בכפר 

טובא. בנייה של בסיס אמון עם הקהילה. 

אדוארדו סוטרס, ינואר 2010.
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מערכת היחסים בין קומט לקהילה עברה שינוי 

דרמטי כאשר בעת הרמת אחת הטורבינות 

הגיעו נציגי המנהל האזרחי, עצרו את העבודה 

וקראו למשטרה, שעצרה את שני מנהלי קומט 

היהודים. נדמה כי ההלם היה משותף.

ה מ ד ק ה

חלק ג'

חלק א'

חלק ב'

בעקבות ההתפתחויות הוחלט לשנות את מיקום הטורבינה. אנשי קומט קיימו התייעצות עם 

התושבים ביחס למיקום האלטרנטיבי ולמועד ההקמה החדש. ההתלבטות  הוכרעה על פי דעת 

התושבים, כאשר היה ברור לכולם שבהקשר זה, הידע שלהם רב יותר מאשר של אנשי קומט. 

ועמוק לתוך החושך,  נוצרה שותפות בגובה העיניים. הטורבינה הורמה בשעות בין הערביים, 

הנשים   
21

ומגדל. חומה  סיפורי  את  בצוות,  ליהודים  שהזכיר  באופן  וירח,  פנסים  אור  בעזרת 

הגישו חלב עיזים חם, בנוסף לתה שזרם כמים, הגברים לקחו חלק פעיל בעבודת ההקמה, 

דרכי  על  וצפו  עזרו  והילדים  פרשנויות  והעלו  הוראות  נתנו  האירוח,  באהל  ישבו  המבוגרים 

במהירות  התבצע  ההרמה  פרויקט  קרואים.  לא  אורחים  מפני  להתריע  כשתפקידם  הגישה, 

וביעילות, על ידי הקהילה. פרויקט הקמת הטורבינה נוכח האיומים, יצר ומימש את הקהילה 

ולרגעים, קומט גם היתה חלק ממנה.  

התערבות המנהל, והאיום על השלמת המערכת, 'ניערה', כך נראה, את כולם. תושבים בקהילה 

שעד לאותו אירוע שמרו על מרחק מסוים, לאחר שקבלו החלטה משותפת ביחד עם קומט 

מול  הסיכון של הסתבכות  על עצמם את  לוקחים  הם  כי  הבנה,  תוך  הטורבינה,  להרים את 

השלטונות, הרגישו אולי לראשונה, מעורבים ואחראיים ושותפים. הם פחדו, אך הם רצו את 

טורבינת הרוח, רצו מערכת חשמל שתאפשר להם לעבור את תקופת החליבה האינטנסיבית 

ביתר קלות ויתר יעילות, והם גם הרגישו שאינם לבד. תחושה זו הלכה והתחזקה ככל שהעניינים 

שהעמידה  האתגרים  נוכח  קומט,  אנשי  גם  הריסה.  צווי  הוצאו  מהמערכות  ולחלק  הידרדרו 

אל מולם המציאות הפוליטית, בהחלטה להקים את הטורבינה, ובהמשך להרים את הקמפיין 

כנגד צווי הריסה, נכנסו שוב לנעלי פעילי השלום. אף שלא זנחו את זהותם המקצועית ואת 

התבררה  לחשמל  זכותם  על  התושבים  למאבק  מחוייבותם  האנרגיה,  למערכות  מחוייבותם 

כדומיננטית.

נראה כי יותר מכל, הפגיעות המוכחת של מנהלי קומט והמשך מחויבותם גם אל מולה, יצרה 

את האפשרות לסולידאריות ולשיתוף בגובה העיניים עימם. שכן מנהלי קומט, כמו כל ישראלי, 

ובאופן קצת שונה גם כל אירופאי או אמריקאי שמגיע אל הקהילות ב'מספרה' של יטה, ניצבים 

בעמדת כוח אל מול תושביהן. הישראלי בא ממקום של יכולת, של אפשרות, של חופש תנועה, 

של רמת חיים שונה, של ידע ושל משאבים - של מי ששולט, אף אם בחברתו הוא חסר כוח 

פוליטי ומהווה מיעוט מבוטל. השבירה של יחסי כוח אלה, לעולם לא ממש מתאפשרת, אך 

חודו של הניגוד עשוי להתכהות מאוד, בין השאר, על-ידי היווכחות בפגיעותו של החזק כביכול, 

אל מול אותם כוחות שמדכאים גם אותם. נראה כי היא עשויה להתכהות במידה מסוימת גם 

דרך גילויים חוזרים של עניין כנה, אמפתיה ושהות מתמשכת ביחד. 

< אנשי המנהל האזרחי קוטעים את 

התקנת הטורבינה בכפר סמרה. הפגיעות 

המוכחת של מנהלי קומט והמשך 

מחויבותם אל מולה יצרה את האפשרות 

לסולידאריות ולשיתוף בגובה העיניים. 

תומר אפלבאום, נובמבר 2011.

  בשנות ה30 של המאה שעברה בימי 
 21

המנדט הבריטי, במטרה לקבוע "עובדות 

בשטח" הוקמו לעיתים במהלך לילה אחד 

הוכנו  בניתם  חומרי  כל  כאשר  ישובים, 

אישורים  ללא  גם  הקמתם  מועד.  מבעוד 

החוק  על  הסתמכות  תוך  התאפשרה 

לו  שיש  מבנה  להרוס  שאסר  העותומני 

כבר גג. לכן נחוץ היה להקימם במהירות 

ובאישון ליל.
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התמשכות התהליך, ההרכב האנושי חברתי של 

צוות החברה, ובעיקר האירועים שהעלו על 

פני השטח את הניגוד בין קומט למנהל ולצבא 

בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, תרמו 

לבנית מסד של יחסי אמון תוך אפשרות ביטוי 

לכל שלושת ההיבטים באופיו של הארגון.

ה מ ד ק ה

חלק ג'

חלק א'

חלק ב'

אז מהי קומט?

חברת חשמל? ארגון סיוע/פיתוח? פעילי שלום?

זהו עירוב לא קונבנציונאלי, שמרכיביו השונים  נראה כי קומט הינה עירוב של כל השלושה. 

שונות  תגובות  ובלבול,  חשד  לעיתים  ומעורר  תיוגו  על  שמקשה  מה  בהלימה,  תמיד  לא 

לעיתים סותרות. בסביבה המיידית של הקהילות, קיימת פעילות של ארגונים שמייצגים פן 

יחסיהם  ומגדירים  מהם  לצפות  למה  יודעים  אותם,  שמכירים  והאנשים,  השלושה,  מן  אחד 

 בהתאם. המפגש עם קומט אינו מתאים לאף אחת מהתוויות ובאיזה שהוא אופן הוא כולל 

את כולן. 

התפקוד כחברת חשמל מקרין יחסים מנוכרים משהו של מפעיל שרות מול זה שמקבלו. מפעיל 

ובראשונה. התפקוד  השירות רואה עצמו מחויב לשלמות המערכת ותפקודה התקין, בראש 

כארגון סיוע, מקרין יחסי פטרונות, יחסים בין מי שאין לו למי שיש לו, בין נותן ומקבל. ואילו 

התפקוד כארגון שלום משדר יחסי סולידאריות, מחויבות וקבלה. אלו יחסים שהכי מתקרבים 

לשוויון, אם כי גם כאן קיימים הפער וחוסר הסימטריה בין הפעיל היהודי והתושב הפלסטיני.

אני מבקשת להציע כי שלושת המודלים של היחסים קיימים ומתקיימים בין קומט והתושבים. 

עימן  לחיות  כולם  לומדים  ומורכב  איטי  בתהליך  כי  נדמה  אך  פנימיות  סתירות  בתוכם  יש 

בשלום.

בקהילה בה שהיתי, תהליך ההכרות ובניית האמון עם קומט, כלל את בחינת ההיבטים השונים 

בזהות של קומט כפי שבאו לידי ביטוי כל פעם קונטקסטואלית. נראה כי התמשכות התהליך, 

ההרכב האנושי חברתי של צוות החברה, ובעיקר האירועים שהעלו על פני השטח את הניגוד 

בין קומט למנהל ולצבא, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, תרמו לבנית מסד של יחסי אמון 

תוך אפשרות ביטוי לכל שלושת ההיבטים.

עדיפות  מתן  תוך  יחסית,  ובמהירות  בענייניות  הזהויות  בין  לנוע  ישכילו  קומט  שאנשי  ככל 

ומשקל רב לפעילות סולידארית, הרי שגם הם עצמם וגם אנשי הקהילה יוכלו להכיל היבטים 

שאינם לרוחם- כאלה הנובעים מן הפרספקטיבה והציפיות של חברת חשמל  או של ארגון סיוע. 

זאת כאמור הודות לדומיננטיות של ראייתם את עצמם ושל האנשים אותם, כמי שפועלים 

בשם השלום והמאבק על זכותם של הפלסטינים לתשתיות בסיסיות ולהתקיימות הוגנת על 

אדמתם.

< הרמת הטורבינה בכפר טובא. 

אדוארדו סוטרס, מרץ 2010.
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שולי הרטמן, אנתרופולוגית חברתית, 

מתמחה בחקר קהילות של רועים 

חקלאים, פלסטינים ובדואים. 

ערכה עבודת שדה בסיני, בנגב ובדרום הר 

חברון. בתחומי התמחותה היא מספקת 

חוות דעת מומחה, במסגרת עתירות לבית 

המשפט הגבוה לצדק. במסגרת ארגוני 

חברה אזרחית, היא מקדמת הטמעת 

הפרספקטיבה האנתרופולוגית בתהליכי 

תכנון עירוני ושיתוף ציבור.

החשמל מאפשר הקלה מסוימת במלחמת 

 ההישרדות, מגדיל את תחושת הביטחון 

 ומעצים את התושבים, גם מול כוחות הטבע 

וגם מול מי שמונעים מהם התחברות לרשת 

החשמל הכללית. והוא מאפשר, גם בתנאים 

הקשים, תחושה של בית, של משפחה ושל 

קהילה. משפחות דלות אמצעים, החיות 

בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של החברה 

הפלסטינית, זכו לחזוק משמעותי בזכות החשמל.

ה מ ד ק ה

חלק א'

חלק ב'

סיכום

מוזר להסביר במאה ה-21 את חשיבותו וחיוניותו של החשמל לבני אדם. למי שנולדו וחיים כל 

חייהם במציאות בה המתג מורם והחשמל נדלק, קשה לדמיין חיים מלאים - חיי עבודה, חיי 

משפחה, לימודים, ושגרה מתמשכת ללא מאור, ללא מכשירים חשמליים המקלים על עבודות 

דרך  המשפחה  לחדר  המגיעים  והבידור  האינפורמציה  התקשורת  וללא  המזון  ושימור  הבית 

רדיו, טלויזיה ומחשבים.

חייהם של תושבי הח'רבות ב'מספרה' של יטה, התנהלו עד לאחרונה, לא רק ללא חשמל אלא, 

כפי שהוסבר, גם ללא כל תשתיות בסיסיות אחרות. לאחרונה חלק מקהילות אלה זכו לאנרגיה 

מתחדשת שהותקנה בבתיהם ובמרחב הביתי שלהם. 

קהילות של רועים פלאחים, באזור סמי מדברי, בעולם שעובר תהליך מדבור, זקוקים ליכולת 

ע"י השלטון  זה מכבר  ה'מספרה'  נמנעת מתושבי  ניידות במרחב. התנועה החופשית בשטח 

הישראלי, האחראי גם על רווחתם. שנת בצורת אחת רודפת את קודמתה ובכל זאת הם דבקים 

באורח חייהם, שכן אין להם באמת כל אלטרנטיבה אחרת, וכנגד כל הסיכויים הם מצליחים 

לשרוד ולהתקיים בתנאים פיסיים קשים ביותר.  

נמנו  רבות אחרות שלא  בעיות  יפתור  לא  הוא  בעיית המים שלהם,  יפתור את  לא  החשמל 

כאן כלל. החשמל מאפשר הקלה מסוימת במלחמת ההישרדות, מגדיל את תחושת הביטחון 

לרשת  התחברות  מהם  שמונעים  מי  מול  וגם  הטבע  כוחות  מול  גם  התושבים,  את  ומעצים 

החשמל הכללית. והוא מאפשר, גם בתנאים הקשים,  תחושה של בית, של משפחה ושל קהילה.  

משפחות דלות אמצעים, החיות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של החברה הפלסטינית, 

זכו לחזוק משמעותי בזכות החשמל.  

בתוך ההקשר כפי שפרסתי אותו, של התמודדות עם תנאים של חוסר ודאות, עם שלטון עוין 

ועם תנאי חיים קשים, פרויקט שמקנה אוטונומיה מסוימת לקהילות בתחום החשמל, בעזרת 

אנרגיה שאיננה מזהמת, הינו תרומה מבורכת לסביבה ולהם והוא מאיר את חייהם הקשים ואת 

דלותם החומרית באור של התחדשות ותקווה.

חלק ג'


