
ביום עבודתי הראשון במשרד הביטחון, לפני
כַײ20 שנה, בשעת צהריים וסמוך למסעדת העובדים,
ַײפגשתי אחד מוותיקי המשרד. האיש, מבכירי ”ההג

נה” ובהחלט ממייסדי מדינת ישראל, שירת במשך
עשרות שנים את מערכת הביטחון. שמחתי לראותו.
ַײכעבור יום או יומיים שוב ראיתי אותו, באותו המ
ַײקום. שאלתי למעשיו והוא גימגם. על פי גילו המת
ַײקדם כבר היה שנים בפנסיה. אולי הוא ממשיך בתפ

קיד סודי במשרד הביטחון, חשבתי. בשבוע שלאחר
מכן ראיתי אותו שוב ושוב, יום יום.

ַײגברה עלי סקרנותי ופניתי לאחד מוותיקי המש
רד, ידיד נפש של אותו בכיר: מה הוא עושה? חברי
ַײהוותיק נע בחוסר נוחות על כיסאו, חיפש בעיניו מפ
ַײלט משאלתי ולבסוף אמר: ”הוא מגיע בכל יום באו

טובוס כדי לאכול צהריים”.
איך ומדוע נזכרתי בסיפור הזה? בשבוע שעבר
ַײציינו מלאות 39 שנים למלחמת ששת הימים, המ

פוארת במלחמות ישראל (איך אפשר לכתוב הגדרה
שכזו למלחמה?) לא 40 שנה, לא 50 שנה, לא מספר
עגול. 39 שנים. כמעט במקרה נפלה לידי תמונה
קבוצתית של אלופי אותה מלחמה. תצלום ניצחון:
איש לא העז להיעדר מהתמונה, בידיעה ברורה שמי
ַײשלא ייכנס ל”פריים” לא היה לו חלק במלחמה, ובוו

דאי שלא בהיסטוריה.
הסתכלתי על האלופים אחד אחד. רובם כבר לא
ַײבין החיים. ואלה שעדיין איתנו? בודדים מהם עומ

דים על שתי רגליהם, צלולים בדעתם כמיַײמעיין.
ַײהאחרים, כולם בשנות הַײ80 לחייהם, שבורים, עיי

פים, צל חיוור של עברם המפואר.
אני יודע: פגעי הזמן עשו את שלהם וזו דרכו של
הטבע הביולוגי וזו דרכו של עולם — ובכל זאת, הלב

נחמץ. כמה שזה כואב: אנשים שרק לפני דור אחד
ַײהחסירו פעימה אצל לבבות רבים, שהמונים הסתכ
ַײלו עליהם בהערצה, ששמם ותמונותיהם פיארו אל

בומים ומדוריַײרכילות, אנשים שהיו הכל ומדינה
ַײשלמה הלכה שבי אחריהם, שחילצו משואה (כך חש

בנו אז) והוליכו אותנו לגאולה, ”חיילים ותיקים”
אלה, כדברי הממרה המפורסמת של גנרל מקארתור
אחרי שובו מקוריאה, ”אינם מתים, הם רק נמוגים”:
ַײביניהם היום קטועיַײגפיים, כפופיַײגו, אחרי שבץ מו

חי, צוללים לתהוםַײנשייה.
אולי הייתה בזמנו הפרזה בהערצת ההמונים
אליהם, אבל קשה לראות אותם היום, בוודאי לדבר
ולהיזכר איתם בימים אחרים לגמרי. כמה כואב, כמה
צובט את הלב. אפילו שזו דרכו של עולם, כמה נורא
ַײשגיבוריַײאומה, מייסדי מדינה, גדולי לוחמים, מסיי

מים כך את חייהם.
ַײובעודי חושף צערי על כך, מספר לי חבר ממע

רכת הביטחון על אחד מראשוניה ובכיריה, אדם
שמעולם לא הופיע בכותרות, שתרומתו לביטחון
המדינה גדולה מאיןַײכמוה, שחצה כבר את גיל
הַײ80, והוא — שומרַײלילה בחניון מכוניות. הפנסיה
שלו אינה נמוכה אולי, אך את כל כספו הוא משקיע
ַײבבתו החולה. בארה”ב, למשל, על שכמותו ועל מע

לליו היו עושים סרטים וכותבים ספרים (אילו ידעו
מה עשה), וכאן הוא משוטט בלילות להוסיף מספר

שקלים.
”עצוב למות באמצע התמוז”, כתבה נעמי שמר.

נכון, אבל כמה עצוב.
אני מנסה לחזור ולהסביר מדוע כתבתי את כל
המילים הללו על אלופי 67', במה זה יכול לסייע?

|■|למי זה יכול לעזור? אין לי תשובה. 
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מדיניות הרסנית
התמונות של האירוע הנורא בעזה
לא מרפות ממני. בעיקר תמונתה של
ַײאותה ילדה, שרצה ממררת בבכי, מגי
ַײעה לגופת אמה השרועה על החוף וזו
ַײרקת עצמה בחוזקה אל החול. פניה חס
ַײרות אונים, נדמה שאינן מבינות, שוא

לות למה.
ַײהילדה הזו אינה אלימה ואינה רש
ַײעה. היא מעולם לא שיגרה קסאם ואי
ַײנה מעורבת באף פיגוע בישראל. היל
ַײדה הזו, שנולדה למציאות בלתי נסב

לת של חיים תחת כיבוש, הצטרפה
כעת בעל כורחה למעגל האיבה.

עוולות הכיבוש הולמות באזרחים
ַײהפלסטינים מדי יום. הסיכולים התדי

רים והטעויות ה"מצערות", שבמהלכם
ַײנהרגים חפים מפשע, נעשו דבר שבש
ַײגרה. זה כל מה שצריך לעשות כדי לת

כנן את הפיגוע הבא בישראל.
חולוןישי אדרת, 

מחיר ההימנעות
600 מיליון שקלים. זה המחיר של
ַײקניית קולותיהם של חברי הכנסת ממ

פלגות ישראל ביתנו, האיחוד הלאומי,
המפד”ל ויהדות התורה. דמי לא יחרץ.
צודק ח”כ בני איילון: אם נותנים —
ַײלוקחים. תמורת התשלום צריכים מק
ַײבלי ה”מתנה” רק לא להתאמץ: לא לה

רים יד בעד, לא להרים יד נגד. לשמור
את הידיים בכיסים.

ַײכמה קל לחלק כסף שאינו שלך. וא
נחנו, אפילו לא ידענו כמה עשירים
אנו, שהרי אין כסף לתרופות, אין כסף
ַײלחינוך, אין כסף לעשרות נושאים אח

רים חשובים. ולחשוב שזו רק תחילת
דרכה של הממשלה החדשה, וגם בשנה
ַײהבאה יהיה תקציב שצריך יהיה להע

רחובותמור יצחק, ביר.

עבודה תמורת ביטחון
ַײבנימין נתניהו אכן העדיף כראש ממ

שלה למנוע את הגידול בעובדים זרים
ַײקבועים עלַײידי עובדים פלסטינים, שש

בו לבתיהם מדי ערב. נתניהו התנה צעד
זה בהורדת הטרור והשבת הביטחון, דבר
ַײשאכן השיג כראש הממשלה. היום, לד

עת נתניהו, מצב הביטחון אינו מאפשר
כניסה רחבה של פלסטינים, אלא להפך

— צריך לצמצם את כניסתם.
אופיר אקוניס, 
יועץ התקשורת של יו”ר הליכוד

האלופה שלא הכרתם
שחר פאר העלתה לנו לרגע את
הגאווה הלאומית, בהגיעה לשמינית
הגמר בטורניר הטניס רולאן גארוס.
ַײאמצעי התקשורת שיבחו והיללו, וא

פילו ראש הממשלה טילפן כדי לברך.
ַײאבל מה שאף אחד לא יודע — לא קו

ראי העיתון, לא עיתונאי הספורט ולא
ַײעסקני הספורט — הוא שיש לנו ביש
ַײראל ספורטאית אחת מופלאה, שמ

ביאה כל שנה כבוד גדול לישראל,
אבל היא עושה זאת בספורט אולימפי
פחות מפורסם שנקרא בדמינטון (כדור

נוצה).
לספורטאית המהוללת הזו קוראים
סווטלנה זילברמן. היא עלתה מרוסיה
ַײבשנת 91', לאחר שזכתה שם 17 פע

מים בתואר אלופת ברה”מ לשעבר,
ומאז היא אלופת הארץ בספורט זה. כל
שנה היא משתתפת באליפויות העולם
ַײוקוטפת לפחות שתי מדליות זהב. זיל
ַײברמן מייצגת את ישראל בעולם בצו
ַײרה מכובדת לא פחות מספורטאים שמ

רופדים בכסף ובתקשורת אוהדת. אבל
אליה אולמרט לא מצלצל.

רמתַײגןד"ר שאול טל,

מחר יקבל ראש ממשלת בריטניה טוני בלייר את
פניו של ראש הממשלה אהוד אולמרט בלונדון. אף
שהשניים נפגשו בעבר פעמים מספר פעמים ושוחחו
בטלפון בשבועות האחרונים, תהיה זו להם הפגישה
ַײהראשונה מאז נבחר אולמרט לראש ממשלה. השי

חות עם הפלסטינים ותוכנית ההתכנסות יעמדו
ַײבראש סדר היום בביקור, שמן הסתם יחזק את היח

סים הקרובים בלאו הכי בין שתי המדינות.
עבור ממשלת בריטניה חשיבותה של ישראל היא
ַײמן המעלה הראשונה. זו הסיבה שאל לנו לאפשר לה

חלטות שנתקבלו עלַײידי ארגונים עצמאיים, כגון
ַײלהעכיר את היחסים בי,(NATFHE)איגוד המרצים 

נינו. ממשלת בריטניה מצרה על החלטת האיגוד
ַײלהחרים אנשי אקדמיה ישראלים ומוסדות ישרא

ליים להשכלה גבוהה. אך אין בהחלטה זו כדי לשקף
ַײאת עמדת ממשלת בריטניה לגבי ישראל או את דע

תו של הציבור בבריטניה.
ַײאיגוד המרצים נמצא בתהליך מיזוג עם איגוד מר

ַײוההחלטה שהתקבלה בש,(AUT)צי האוניברסיטאות 

בוע שעבר לא תחייב את הארגון החדש. אף שמיעוט
ַײקטן באיגוד מרצי האוניברסיטאות הצביע בשנה שע
ַײברה בעד הטלת חרם על אוניברסיטאות חיפה וברַײאי
ַײלן, החלטה זו התהפכה על פיה בחלוף חודש, כאשר מו

עצת המנהלים המורחבת של האיגוד התכנסה.
ממשלת בריטניה תומכת ללא סייג הן בחופש
האקדמי והן בעצמאותם של גופים כגון איגוד מרצי
האוניברסיטאות ואיגוד המרצים. איננו מתערבים
ַײבהחלטות פנימיות של ארגון זה או אחר. אולם ממ
ַײשלתי מאמינה שניתן להשיג יותר דרך דוַײשיח ושי
ַײתוף פעולה אקדמי. חרם אקדמי, כמו זה שאושר בי

די 106 צירים בכינוס איגוד המרצים בסוף מאי, הוא
חסר תועלת ומסיג לאחור.

בשבוע שעבר, מעל דפים אלה, טען איתן גלבוע כי
גל אנטיַײישראלי ואנטישמי שוטף את בריטניה. אני
ַײסבור שדרך הצגת הדברים אינה פרופורציונלית. הש

נה אנו מציינים מלאת 350 שנה לייסודה מחדש של
הקהילה היהודית בבריטניה. הקהילה היהודית שלנו

היא חלק בלתי נפרד מן המרקם החברתי בארצי.

לממשלת בריטניה מדיניות של אפס סובלנות
ַײכלפי אנטישמיות ושאר מרעין בישין של שנאה וש

נאת זרים. מנתונים של הארגון לביטחון הקהילה
(CST) ,הגוף המייצג את הקהילה היהודית בבריטניה

ומייעץ לה בנושאים כגון אנטישמיות וביטחון
כללי, עולה כי בשנה שעברה נרשמה ירידה של 14%
במספר התקריות האנטישמיות לעומת שנת 2004.
ַײאנו נמשיך במאבק נגד האנטישמיות והגזענות, וה

משטרה שלנו תמשיך לעבוד עם הקהילות השונות
כדי להבטיח את ביטחונן.

הצורך לפעול למען פתרון ארוךַײטווח לסכסוך
ַײבמזרח התיכון יעמוד בראש סדרַײהיום במהלך ביקו

רו של אולמרט בלונדון. אך יש תחומים רבים אחרים
ַײשבהם אנו משתפים פעולה: בעסקים, במדע ובטכ
ַײנולוגיה, באמנות ובחינוך. מאז ומעולם עודדנו שי

תוף פעולה ביןַײאקדמי. כאשר אנו נושאים עינינו
אל העתיד, אנו רוצים למנף את הישגינו ולא לקפוא

|■|על השמרים. 
סיימון מקדונלד הוא שגריר בריטניה בישראל

הראשון בציון≈נח קליגר

הרב לאו לנשיאות
ַײשניים מעמיתי למקצוע, עמוס כרמל בעמו

דים אלה ויואל מרקוס בעיתון ”הארץ”, יצאו
לאחרונה נגד מועמדות אפשרית של הרב ישראל
מאיר לאו לנשיא המדינה. כל אחד ונימוקיו הוא.
עמוס כרמל מתנגד בעיקר משום שהרב לאו לא
יוכל ללחוץ את ידן של נשים, בארץ ובעולם.
”אם ייבחר”, הוא כותב, ”יביא עמו לבית הנשיא
פסילה של מחצית הציבור בישראל”. זהו אולי
נימוק, אך בוודאי לא מכריע. אישית אני מאמין,
שלּו ערכו בישראל משאל בין הנשים, רובן היו
משיבות כי הדבר אינו מדאיג או מפריע להן
ַײכלל. בטוחני שרוב הנשים, בארץ ובעולם, מכב

דות אדם הנאמן למסורת ולהלכה של עמו. הרי
בשנות פעילותו, גם כרב ראשי, נפגש הרב לאו
עם נשות נשיאים ומנהיגי מדינות, ואף עם מלכת
בריטניה, ואלו כלל לא נפגעו מהעובדה שלא
לחץ את ידן. להפך, סביר שאהבו התנהגות זו, של
אדם המכבד את מנהגי דתו, וממילא עדיפים

חיוך כן ומילים חמות על לחיצת יד סתמית.
ואם הזכרנו את נושא לחיצת הידיים, הרי
שיש בעולם, למשל במזרח הרחוק, מיליארדים —
גברים ונשים — שאינם לוחצים יד כלל, ואיש
אינו נפגע מכך, כי זוהי המסורת של אותם עמים. 
באשר ליואל מרקוס, עיקר טיעונו הוא במישור
ַײהפוליטי. למשל, שהרב לאו בוודאי ממתנגדי תוכ
ַײנית ההתכנסות, ועל כן הוא עלול להשפיע על החל

טות הממשלה. עוד טוען מרקוס, שהרב לאו עלול
להתנכר למיליון הרוסים בארץ, אוכלי ”שינקן”.
במישורים אלה מתעלם עמיתי מהגדרת הסמכויות
של נשיא המדינה. הרי בישראל התפקיד הוא טקסי
ַײבלבד. אין לנשיא סמכות להתערב בעניינים פולי

טיים, ובוודאי שאינו יכול לפעול נגד המנהגים
השונים של תושבי המדינה. הוא אינו יכול להחרים
או לקדם מגזרים שונים. הוא יכול להביע דעה בכל
נושא, אך אינו יכול להחליט דבר. וממילא, במקרה
הספציפי של הרב לאו, לא סביר שהאדם הפיקח הזה

יסתבך בנקיטת עמדה בנושאים שאינם בסמכותו.
עד כאן המתנגדים. ועתה בואו ונדבר על הרב
לאו עצמו כמועמד לנשיא המדינה. הרי לכם, סוף
סוף, מועמד ראוי: אדם משכיל, אינטליגנטי,
אלגנטי, ידען גדול לא רק במסורת ישראל, אלא
גם בנושאים רבים שעל סדר היום הציבורי בארץ
ובעולם, איש כריזמטי, חביב ופיקח, נואם בחסד,
בעל שליטה באנגלית ובמספר שפות נוספות —
אדם בעל כל התכונות הדרושות לנשיא ייצוגי
המעורר כבוד והערצה. ובעיקר, לא עסקן פוליטי
כמו כמעט כל קודמיו, רבים מהם פוליטיקאים
מהשורה השנייה, אשר מפלגתם לא מצאה להם
מקום בממשלה — או שלא רצתה אותם בממשלה.
הגיע הזמן שנשיא המדינה לא ייבחר הודות
ל”עסקאות” אלו ואחרות בין חברי הכנסת, אלא
בגלל אישיותו ורמתו. נשיא שכל סיעות הבית
יתמכו בו. והרב ישראל מאיר לאו, ניצול השואה,
המקובל בארץ ומוערך מאוד גם בעולם, הוא

|■|האדם הנכון למקום הנכון.
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יהודה בןַײממן, 56, נשוי פלוס חמישה ושתי נכדות, קב”ט עיריית שדרות. את סדר היום שלו קובעים הקסאמים: שלשום קיבל התראה על יריבין יום ללילה.
בשלוש וחצי לפנות בוקר, אתמול הצליח לישון עד שש בבוקר, קצת לפני נפילת הטיל הראשון. יוצא לכיוון משוער של הנפילה מיד עם הודעת ”שחר אדום”,
ותפקידו לאתר את הטיל, לסגור את השטח ולעבוד עם כוחות הביטחון והבריאות עד חזרה לשגרה. למרות שהקסאמים במגמת עלייה, איש לדבריו לא חושב

לעזוב את העיר. יהודה: ”אני מקווה שנחזור לתקופה בה נקום בבוקר לקול ציוץ הציפורים, ולא לקול פיצוץ הקסאם”

הוויכוח על סל הבריאות≈אריאל רובינשטיין 

הבריחה הגדולה מאחריות אישית
ַײשום תוספת ריאלית לתקציב הבריאות לא תו

שיע אותנו מהדילמה, האם להוסיף מקורות לממן
רכישת תרופה מאריכת חיים נוספת ואם כן — על
חשבון מה. הדיון הציבורי בנושא מתרחש בצילם
של שני כשלים, שספק אם ניתן להתגבר עליהם:
ַײהכשל האחד: כולנו נעדיף סיוע להארכת תו

חלת חייו של חולה אחד שנראה אותו מישיר מבט
ַײממסך הטלוויזיה, על פני השקעת סכום זהה בהפ

חתת זיהום אוויר, המקצר תוחלת חיי מספר גדול
של אזרחים אנונימים.

והכשל השני: יש הסכמה שצריך להגדיל את
ַײסל התרופות, ולכל אחד יש בראש הוצאה ציבו

רית כלשהי שהיה רוצה שתקוצץ כדי לאפשר את
ַײהתוספת לסל התרופות. אבל אין מקור אחד מוס

כם למימון ההרחבה.
בל נקנא במי שצריך לבחור בין תוספת שנת
חיים לַײ50 חולי סרטן לבין השקעה בסל תרבות
ַײלבתיַײהספר. במה חטאו ראש הממשלה ושרי הב

ריאות והאוצר שאנו מטילים עליהם בחירה שכזו,
בשעה שעל כתפיהם כל כך הרבה דילמות קשות
שאי אפשר להשיל מהם את האחריות להכרעתן?
השלושה הם בסך הכל אזרחים איכפתיים למופת,
אבל ללא קו ישיר לאלוהים ואיש מהם לא עּוטר

בציון לשבח על שיקול דעת מופלא.

ַײלמעשה כולנו מעורבים יוםַײיום, אם כי במו
דעּות מוגבלת, בהכרעות בעניינים כגון תזונה,
עישון ואורח חיים, שיש להם השפעה דרמטית על
תוחלת וטיב חיינו. את ההחלטות עד כמה לוותר
על הנאות חיים כדי להשקיע בהארכת חיינו אנו
מגלגלים אל מנהיגים מרוטים, במקום לקחת
ַײעליהן אחריות אישית. האם שר הבריאות הינו סמ

כות ראויה לשלוט בגורלו של אדם יותר מאשר
ַײהאדם עצמו? יש מי שיעדיף להבטיח שיקבל תרו

פה שמועילה רק במעט במחיר נסיעה לנופש. יש
ַײמי שימשכן את ביתו כדי לזכות בשנת חיים נוס

פת. ויש מי שלא. שתי הגישות לגיטימיות והן
עניין להכרעת הפרט.

חסידי הסולידריות החברתית סבורים שעל
ַײהחברה גם לספק וגם להכריע בשאלת הקף סל הב

ריאות.
ַײקנאי השוק החופשי אומרים, שביטוחי הברי
ַײאות המשלימים מאפשרים לאזרח לבחור את האי

זון האישי הרצוי בין רמת חיים לבין רמת בריאות.
אבל הבעיות שבאספקת שרותי בריאות על ידי
מנגנוני השוק מרובות: הקושי לנסח את תנאי
ַײהביטוח, הקלות שבה חברות הביטוח יכולות לה
ַײתל בלקוח, ביורוקרטיה עצומה ובלתי נמנעת, וה
יות מחירו האחיד גבוה לעניים וזניח לעשירים.

יש מרחב בין האמון בפטרונות הממשלתית
לבין הסגידה לכוחות השוק. גם היום, כל אזרח
משלם חלק מהכנסתו למימון סל בריאות בסיסי.
ַײכשם שהמדינה דואגת לאספקת סל בריאות בסי
ַײסי המובטח לכל אזרח, היא צריכה גם להבטיח אס

פקת סל בריאות משלים, שיכיל טיפולים ותרופות
שתועלתם קטנה יחסית לעלות. אבל בעוד שהסל
הבסיסי צריך להיות מובטח לכל אזרח גם ללא
ַײתשלום — הסל המשלים יינתן רק למי שיבחר לש

לם תוספת מס בריאות. כדי שתוספת זו לא תכביד
ַײמדי על השכבות החלשות, תשלום עבור סל הברי

אות המשלים צריך להיות יחסי להכנסה. מי שחש
שתוספת קטנה לתוחלת חייו שווה ויתור ברמת
חייו, יבחר זאת בעצמו. מי שמעדיף ”לחיות טוב”
ַײעכשיו מאשר לבטח עצמו במקרה שייזקק לתרו

פות מאריכות חיים יקרות — יבחר זאת בעצמו.
הפרטים טעונים ליבון, אבל מה שחשוב הוא
ַײהעיקרון: על ממשלה להציג בפני הפרט אפשרו

יות, סיכונים ועלויות. על ממשלה להבטיח את
אספקת שרותי הבריאות. אבל לא תמיד הממשלה
צריכה להכריע בין שבט לחסד. הדילמה הבלתי
נסבלת לגבי האיזון הרצוי בין הארכת חייו ושאר
ַײרצונותיו של אדם בישראל צריכה להיפתר בנש

|■|מתו של כל אחד מאיתנו.

סף התהום
מתחילת הלחימה נגד הפלסטינים עלה
בדיונים המדינייםַײצבאיים מדי פעם צירוף
המילים ”כפר קנא”: הוא ביטא את החשש,
שמהלך צבאי יחולל הרס וחורבן כאלה,
שישראל תתקשה עוד להצדיק את עמדתה

ולהמשיך להתמודד עליה.
עוד מוקדם לומר אם התמונות שוברות
הלב מחוף עזה, בהן נראית ילדה שזה עתה
איבדה את אביה בהתפוצצות פגז צה”לי, הן
”כפר קנא” חדש. הימים שונים מהותית
מימי מבצע ”ענבי זעם”, שהופסק למעשה
לאחר שפגז ישראלי פגע במאות אנשים
בדרום לבנון. תגובת העולם אחרת, הציבור
ַײבישראל שונה. אבל לא מוקדם לומר, ששי

כרון הכוח של פיקוד צבאי המאמין עדיין
שאפשר להכניע את הצד השני באש
וברעב, יחד עם להיטותו של שר ביטחון
טירון להראות שאינו חלש יותר מאחרים,
חברו כדי להביא את הפסקת האש הרעועה

בין ישראל לחמאס אל סף קריסה.
בחודש שבו הוא מכהן כשר ביטחון
ַײניסה עמיר פרץ לשלב הומניות עם כוח

נות. במקביל לדרישה מהצבא ”למצוא
דרכים חדשות להילחם במשגרי הקסאם”
— עוד אתמול התגאו בסביבתו של השר
שהוא שאישר, למשל, לירות מספינות של
חיל הים לרצועה — התיר פרץ מעט את
המחנק הכלכלי מעל לשטחים. הוא אישר
את כניסתם של אלפי פועלים נוספים
לישראל, וגרם לכך שמחסום קרני ייפתח
לתקופות ממושכות יותר. אבל המדיניות
הכוחנית שאישר הביאה, באורח כמעט
בלתי נמנע, למצב שבו ההקלות יהיו
חסרות משמעות. הודעתו של החמאס
ַײשמבחינתו ה”תהדייה” נגמרה, תביא בוו

דאי מהבוקר לחידוש המצור על השטחים
כדי למנוע גל פיגועים חדש.

ההיסטוריה מלמדת, למרבה הזוועה,
שלא כל הגל ייעצר. את השקט היחסי
בחיינו בשנתיים האחרונות אפשר לייחס
לפעולתם הנמרצת של כוחות הביטחון,
אבל לא פחות מזה גם לאינטרס המובהק
של החמאס, הכוח החזק ביותר בשטחים,
ַײלשמור על רגיעה. מאבק מול ג'יהאד איס

לאמי וכנופיות מקומיות שונה בתכלית
מניסיון לעצור את כוחות החמאס כולם.
מפקדי צה”ל יודעים זאת היטב — ועדיין
ַײהמליצו על צעדים שיצרו סכנה להתערע

רות המצב הקיים.
גם אחרי כל שנות הלחימה לא נגמל
ַײהפיקוד הצה”לי מהאשליה, שאפשר להכ

ריע את הפלסטינים. הוא עדיין מאמין
בהפגזות שטח ובחיסולם של מנהיגים,
דוחף ללחימה באש באמצעות עוד אש.
התסכול המתמשך מכך ששום אמצעי לא
עצר את הקסאמים דחף אותו לעוד ירי, עוד
חיסולים, קיצור של טווחי הביטחון ושאר
צעדים, שהביאו את ישראל אל סף התהום.
עכשיו זו רק שאלה של זמן עד שנעשה

צעד גדול קדימה.
ַײבואו נודה על האמת: בעיני רוב הצי

בור הישראלי, ששבע זוועות משלו בשש
השנים האחרונות, התמונות של הילדה
הזועקת על גופת אביה היו מזעזעות, אבל
לא שינו דבר. תמונות מפיגועים אינן
מזעזעות פחות, אנחנו אומרים לעצמנו
בצדק. מה שעדיין לא חדר לתודעה הוא
שאין כאן מצב בלתי נמנע, שבו או שהם
יבכו או שאנחנו. הבכי שלהם פירושו עוד
בכי אצלנו, הזוועה אצלם מגבירה את
הסכנה לזוועות בחוצות הערים שלנו.
והשלטון, האמור לדעת את כל זה אחרי

שש שנים, ממשיך בשלו.
עפר שלח

גדי קבלוישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ  




