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רשות מבצעת, ממשלה בהנהגת ראש ממשלה; רשות 
המורכבת  הלאומית"  ה"אספה  בדמות  מחוקקת 
מבית אחד של 250 נציגים )שבו יש למפלגת פרלימו 
רוב של 160 מושבים(; ורשות שופטת )בית משפט 
עליון( אשר שופטיו נבחרים על ידי הנשיא והאספה 

הלאומית.
בעלת  הראשונות  בשנותיה  שהייתה  מוזמביק, 
סבלה  הסובייטי  והגוש  המועצות  ברית  של  ברית 
שכנותיה,  עם  מאוד  בעייתית  יחסים  ממערכת 
במיוחד עם רודזיה )כיום זימבבואה( ודרום אפריקה 
של  מאבקה  עקב  כאשר  האפרטהייד,  שלטון  תחת 
תחת  לחתור  השנים  במשך  פעלו  בהן  מוזמביק 
המורדים  קבוצות  את  ולממן  במדינה  הממשל 
שנלחמו נגד הממשלה במלחמת האזרחים שליוותה 
הסובייטי  הגוש  נפילת  הראשונות.  שנותיה  את 
מצב  יצר  אפריקה,  ובדרום  ברודזיה  והמשטרים 
אשר איפשר את פריחת הדמוקרטיה במדינה ושיפור 
מברית  שקיבלה  הרב  הסיוע  השכנות.  עם  היחסים 
מערבי,  בסיוע  ה-80  שנות  בסוף  הוחלף  המועצות 
כיום  הכלכליים  היחסים  הברית.  מארצות  בעיקר 
פורטוגל  במיוחד  המערב,  עם  בעיקר  מתקיימים 
הזדמנות  במוזמביק  רואים  בה  רבים  שמשקיעים 
המדינה  הצטרפה  ה-90  בשנות  מתפתחת.  כמדינה 
אשר  האפריקני  הגוש  ביניהם  שונים,  לארגונים 
לארגון  וגם  ביבשת,  שחור  רוב  מממשלות  הורכב 
האוכלוסייה  את  לרצות  כדי  האסלאם,  מדינות 

המוסלמית הגדולה במדינה.
בסוף שנות 1992 הייתה מוזמביק אחת המדינות 
העניות בעולם. בעשור שחלף מאז היא ידעה שינויים 
רבים. משנת 1994 ידעה המדינה התפתחות כלכלית 
בכל  נרחבות  ל:רפורמות  הודות  וזאת  מרשימה, 
הממשלתית  ההתערבות  המיסים,  הכלכלה:  תחומי 
)בוצעה הפרטה של כ-1200 מפעלים שהיו ברשות 
המדינה( וליברליזציה עם עדיפות ענפים מתפתחים 
ותשתיות,  חשמל  תקשורת,  כגון  פוטנציאל  ובעלי 
לעזרה  אסטרטגיים  זרים  משקיעים  בחירת  ותוך 

בביצוע מדיניות זו.

יהודה פרנקל

לפני  אירע  בעולם  מהגדולים  טבע  אסון 
שבוע: מאות בני אדם נהרגו כתוצאה מפגיעת 
היבשת  בדרום-מזרח  "אידאי"  הציקלון  סופת 
השחורה. הסופה פקדה את מוזמביק מהשבוע 
קיים  האדום,  הצלב  של  הודעה  ולפי  שעבר, 
חשש לחייהם של כחצי מיליון בני אדם בעיר 
שמניין  מזהירים  הסיוע  ארגוני  ביירה.  הבירה 
עם  משמעותי,  באופן  לעלות  עלול  ההרוגים 
המשך מאמצי החילוץ. נשיא מוזמביק, פיליפה 
הקורבנות  מניין  כי  המקומי  לרדיו  אמר  ניוסי, 
הרשמי בסופה עומד על מאות הרוגים, אך קיים 

חשש לחייהם של רבים נוספים. 
הסופה נעה כעת לכיוון זימבבואה ומלאווי. 
דובר של הצלב האדום באזור אמר שיש חשש 
לחייהם של כחצי מיליון בני אדם בעיר הבירה 
"נהרס",  העיר  משטח  ש-90%  אחרי  ביירה, 
היא  ההרס  "כמות  הסופה.  נזקי  בשל  לדבריו, 
בלתי נתפסת". ארגון המזון העולמי אמר כי על 
פי הערכות מתמונות הלוויין, נראה כי לפחות 
של  הישיר  במסלולו  היו  אדם  בני  מיליון   1.7
ו-920 אלף הושפעו ממנו  הציקלון במוזבמיק 
כי  עוד  ציין  האדום  בצלב  הגורם  במלאווי. 
לכבישים  הגישות  נחסמו  הציקלון,  בעקבות 
ובתי  נהרסו  בניינים  מאות  בביירה,  הראשיים 
ונמל  נפגעה  בעיר  החשמל  רשת  נסגרו.  עסק 
התעופה נסגר. מניין הקרבנות בסופת הציקלון 
בני אדם. הסופה  ל-417  זינק בתחילת השבוע 
לוותה ברוחות בעוצמה של 170 קמ"ש ופגעה 

במוזמביק, זימבבווה ומאלווי.
השר לענייני סביבה במוזמביק, קלסו קוריה, 
בשטח,  החילוץ  ביכולות  שיפור  חל  כי  אמר 
הצער  "למרבה  מאוד.  קשה  נותר  המצב  אך 
קוריה.  אמר  לעלות",  הקורבנות ממשיך  מניין 
האדום  הצלב  של  הבינלאומית  הפדרציה 
והסהר האדום מסרה כי המראות באזור לאחר 
הסופה "גרועים ממה שניתן לדמיין", והזהירה 
מפני טרגדיה הומניטרית שרק תחריף בשבועות 
ביירה,  הנמל  בעיר  כי  נמסר  עוד  הקרובים. 
מספר  על  דווח  תושבים,  מיליון  כחצי  המונה 

מקרים של כולירה ומלריה. 
פליפה  בבריטניה,  מוזמביק  של  הקונסול 
צ'ידומו, תיאר את המצב בארצו כ"אסון בקנה 
מידה תנ"כי". צ'ידומו אמר כי יידרשו פעולות 
המים  החשמל,  לתשתיות  ממושכות  שיקום 
ממשלת  וכי  מגיפות,  למנוע  על-מנת  והביוב 
מוזמביק, יחד עם הקהילה הבינלאומית, יצטרכו 
לספק סיוע במזון ואספקה לניצולים. "על מנת 
להבין כמה בני אדם נהרגו בשיטפונות נצטרך 
לחכות שמפלס המים ירד", אמר סטמפה. כלי 
השיטפונות  נזקי  כי  דיווחו  בעולם  תקשורת 

נראים בבירור מהחלל.
העיר ביירה במוזמביק נפגעה בצורה הקשה 
ביותר מהציקלון. אלפי בתים נהרסו בעיר הנמל 
החשמל  ורשת  אדם  בני  אלף   500 חיים  שבה 
אמרו  סיוע  גורמי  לחלוטין.  כמעט  קרסה  שם 
השבוע ש-90% מהאזור נפגע בסופה או נחרב. 
"הנזק שנגרם הוא עצום ומחריד. המצב נורא", 
הציקלון  סופת  האדום.  הצלב  בארגון  אמרו 
"אידאי" פגעה ראשית במוזמביק לפני כשבוע 
לזימבבואה.  המשיכה  מכן  ולאחר  וחצי, 
בזימבבואה האזור שנפגע קשה מכול הוא אזור 
וגשרים  בתים  המדינה:  שבמזרח  צ'ימנימאני 

תלמידי  שני  היו  ההרוגים  בין  בהצפות.  קרסו 
מחץ  במפולת  שקרס  שסלע  תיכון  ספר  בית 
את בניין המגורים שלהם. חיילים סייעו לחלץ 
שנלכדו  סגל  ואנשי  מורים  תלמידים,  כ-200 
נאלצו  המחולצים  בצ'ימנימאני.  הספר  בבית 
בכבישים  קילומטרים  כארבעה  לאורך  לצעוד 
למקום  להגיע  כדי  בבוץ  וכוסו  במים  שהוצפו 
מבטחים, ואז ניתן להם מזון והם עברו בדיקות 

רפואיות.
לנפגעי  מקלט  לתת  כדי  הוקמו  אוהלים 
באזור  בכפרים  תושבים  ועשרות  הציקלון, 
לצעוד  נאלצו  חלקם  הסיוע.  לנקודות  הגיעו 
מבטחים.  למקום  עד  קילומטרים  כ-20 
 AFP הצרפתית  הידיעות  סוכנות  של  צלם 
וגשרים  ענק  בולעני  נפערו  שבדרכים  העיד 
האו"ם  שלוחת  השיטפונות.  מעוצמת  קרסו 
אדם  בני  ל-10,000  שקרוב  מסרה  בזימבבווה 
אמרסון  זימבבווה,  נשיא  מהציקלון.  הושפעו 
מננגגווה, קיצר את ביקורו באבו דאבי והכריז 

על מצב חירום באזורים שנפגעו.

"גשם ממשיך לרדת כבר 
כמה ימים"

במוזמביק,  האו"ם  של  המזון  ארגון  עובד 
סיקורל  לערן  בריאיון  ציין  בורקה,  ג'ראלד 
"מניין  כי  ב'  רשת  בכאן  הבינלאומית  בשעה 
ההרוגים בציקלון עלול להגיע למאות אלפים". 
האו"ם  שהקים  הפיקוד  בחדר  נמצא  בורקה 
של  לשאלתו  במענה  שנחרבה.  ברה,  בעיר 
סיקורל באשר למיקומו הוא עונה כי "אני בעיר 
ברה שספגה ציקלון עצום ביום חמישי האחרון. 
אנחנו מנסים לרכז את מבצע החילוץ וההצלה. 
בעיר הזאת חיים כחצי מיליון תושבים. הציקלון 
פגע מאוד בעיר הזאת. רוב הבניינים נפגעו. אין 
נמצאים  והם  בתיהם  את  איבדו  רבים  חשמל. 
בבתי הספר ובכנסיות. ארגון המזון של האו"ם 
חירום.  סיוע  להם  מספקות  אחרות  וסוכנויות 
צריך להבין ששני נהרות הוצפו והגשם ממשיך 

הללו  בנהרות  הסכרים  ימים.  כמה  כבר  לרדת 
פרצו ובפועל יצרו אוקיאנוסים ביבשה בשטח 
לאוקיאנוסים  מתחת  קילומטרים.  מאות  של 
החדשים האלה, חיו אנשים, היו קהילות. טסנו 
ראינו  אתמול.  האלה  המוצפים  השטחים  מעל 
אנשים על הבניינים. המטרה שלנו עכשיו היא 
להביא את האנשים למקום בטוח. הבעיה היא 
למרות  ואמצעים,  מתקנים  מאוד  מעט  שיש 
הרבה  עוד  מזרימה  הבינלאומית  שהקהילה 

סיוע".
לנו מספרים של מניין ההרוגים משום  "אין 
גישה.  דרכי  שאין  משום  להעריך  שקשה 
להתחיל  קשה  שמאוד  כך  מוצפים,  הכבישים 
גבוה  יהיה  הסופי  המספר  אבל  להעריך, 
עובר  הוא  פה  אלפים."  שמאות  אפשר  מאוד, 
לא  הזה  העצום  האירוע  כה  עד  למה  להסביר 
קיבל את הסיקור הראוי לו: "האירוע לא קיבל 
שקווי  משום  לו  שמגיעה  הלב  תשומת  את 
לשטח  לצאת  היה  אפשר  אי  קרסו.  התקשורת 
אבל  הצרכים  ואת  הפגיעה  מידת  את  ולבחון 
האו"ם  של  המזון  ארגון  עצומים.  הצרכים 
פועל במרץ - אנחנו מספקים אמצעים כמו קווי 
תקשורת, מטוסים, מסוקים שמסייעים להוריד 
מזון  מספקים  אנחנו  לכודים.  לאנשים  מזון 
קווי  את  פחות  לא  וחשוב  אחרים  באזורים  גם 

התקשורת".

אמר  צ'יקזנה,  הכפר  תושב  פליפה,  אביאס 
האזור.  כל  את  החריב  השיטפון  כי   CNN-ל
"צוותי החילוץ הספיקו להגיע לכפר, אבל יש 
המון אנשים שעדיין לכודים בבתיהם". פלפה 
הוסיף כי הרשויות התריעו כי ביומיים הקרובים 

עדיין צפויים לרדת גשמים רבים.

מי את מוזמביק

רפובליקת מוזמביק היא מדינה בדרום-מזרח 
וסווזילנד  אפריקה  בדרום  הגובלת  אפריקה, 
זמביה  ממערב,  זימבבואה  מדרום-מערב, 
ומלאווי מצפון-מערב, וטנזניה מצפון. ממזרח, 
חברה  היא  מדגסקר.  האי  שוכן  חופה  מול 
ובחבר  פורטוגזית  הדוברות  המדינות  בקהילת 
העמים הבריטי.  מוזמביק היא רפובליקה רב-

מפלגתית, על פי החוקה הדמוקרטית מ-1990 
ובראשה עומד הנשיא הנבחר. הנשיא הראשון 
מאז  בתפקידו  שכיהן  שיסאנו,  ז'ואקין  היה 
1986, ונחל הצלחה רבה בהבאה לסיום מלחמת 
לבתיהם,  הפליטים  והשבת  במדינה  האזרחים 
ועל כן ניצח בשתי מערכות הבחירות הראשונות 

שהיו במדינה מאז השבת הדמוקרטיה. 
היה  אז  )עד  לנשיאות  הראשונות  בבחירות 
נשיא מתוקף החלטת מפלגת השלטון ששלטה 
לאומית  אספה  גם  נבחרה   1994 בשנת  בכח( 
מאז  השלטון  מפלגת  שולטת  שבה  )פרלמנט( 
עצמאות המדינה ב-1975, מפלגתו של שיסאנו 
בבחירות  המוזמביקית".  השחרור  "חזית 
בראשות  שיסאנו  ניצח   ,1999 בשנת  שנערכו 
ממפלגת  מיריבו   4% של  בפער  המפלגה 
"ההתאגדות הלאומית המוזמביקית". הבחירות 
מצביעים,  של  מאוד  גבוה  אחוז  עם  התקיימו 
כ-85%. טענותיה של האופוזיציה לגבי הגינות 
המשפט  לבית  לעתירה  הובילו  הבחירות 
העליון, אשר דחה אותה בקביעה כי הבחירות 
היו דמוקרטיות והוגנות, ובכך הצטרף לדעתם 
אולם  במדינה.  זרים  וגורמים  משקיפים  של 
הבחירות  למערכות  בנוגע  הרבות  הטענות 
שלטונו  לשחיתות  בנוגע  שונות  והאשמות 
התפקיד  על  להתמודד  שלא  אותו  הביאו 
ובמקומו   ,2004 בדצמבר  שנערכו  בבחירות 
 )Frelimo( השלטון  מפלגת  מטעם  התמודד 
 ,63% ארמנדו גבוזה אשר ניצח בהן ברוב של 

וכיהן עד 2015 כנשיא.
האוצר  שרת  נבחרה   2004 בפברואר  ב-17 
לואיזה דיאוגו לראשות הממשלה והפכה בכך 
לאשה הראשונה בתולדות המדינה בתפקיד זה. 
כמו כן, במדינה פועלת הפרדת רשויות. קיימת 

סופת ציקלון: חצי 
מיליון בני אדם בסכנה

היבשת האפריקנית ספגה את אחד מאסונות הטבע הגדולים בהיסטוריה, שהותירה אחריה מאות אלפים 
ללא בית ומספר בלתי ידוע של הרוגים ופצועים • הנפגעות העיקריות – מוזמביק וזימבבואה

הסופות הגדולות בהיסטוריה 

כולנו מקווים שמלחמות כבר לא יהיו ועם קצת רצון הדדי, תמיד תהיה האפשרות למנוע מלחמות והרג מיותר. עם קצת אחריות הדדית, 
תמיד נוכל למנוע תאונות דרכים. עם קצת רצון משותף, תמיד תהיה האפשרות למנוע זיהומים ומחלות. הדבר שאין בידינו למנוע הוא 

אסונות טבע. אנו חוזרים יחד אתכם לכמה אסונות טבע מהגדולים בהיסטוריה, בתקווה שאלו יהיו האחרונים. 
ההוריקן הגדול של 1780

נחשב לסופת ההוריקן האטלנטית הקטלנית ביותר מאז ומעולם: 22,000 הרוגים מהאיים מרטיניק, ברבדוס וסנט אוסטתיוס. הסופה 
התרחשה במהלך מלחמת העצמאות של ארה"ב וגבתה מחיר קשה מציי צרפת ובריטניה ששהו באזור. תת אדמירל ג'ורג' רודני, מפקד הצי 
הבריטי, דיווח כי סייר ששלח היה בטוח שלסופת ההוריקן התלוותה רעידת אדמה בשל מימדי ההרס חסרי התקדים. מעטות מסירות הדיג 

ששהו בים זכו לחזור אל החוף, ולא היה בית אב באיים שלא איבד בן משפחה.
הוריקן גלבסטון - 1900 

שנים ארוכות לא היה שם להוריקן הזה, שנחשב לקטלני ביותר במאתיים השנים האחרונות. הסופה פגעה בגלבסטון שבמדינת טקסס 
והרגה לפחות 8,000 בני אדם. מדובר בהוריקן בעוצמה 4 )מתוך 5(. אחת הסיבות לכמות ההרוגים הייתה מניעת מידע מכוונת מהציבור. 
הרשויות אמנם דיווחו על סופה מתקרבת אך נמנעו מלהשתמש במילה "הוריקן", על מנת למנוע פאניקה. התוצאה הייתה שאננות של 

התושבים שהובילה לתוצאות הקשות. הנזק נאמד אז ב-20 מיליון דולרים, שווה ערך ל- 500 מיליון דולרים של היום.
הוריקן יום העבודה - 1935

אחת מסופות ההוריקן הקשות ביותר שפגעה באיים בדרום פלורידה. סופה זו, שהביאה עמה רוחות במהירות של 320 קמ"ש וגלים 
בגובה של 6 מטרים, גרמה למותם של יותר מ-400 מתושבי האיים והרסה את מרבית המבנים שהוקמו עליהם. מדובר בהוריקן החמור 
ביותר עד אותה שנה )מאז שהחלו המדידות בשנת 1850( והשלישי בחומרתו בכלל )חזקות ממנו היו הסופות הוריקן קאמיל בשנת 1969 

והוריקן אנדרו בשנת 1992(.
הוריקן קאמיל - 1969

ההוריקן השלישי בעוצמתו שפגע בארה"ב )אחרי הוריקן יום העבודה ואנדרו(. הסופה נוצרה באזור קובה בעוצמה שלוש, ומעל מפרץ 
מקסיקו הגיעה לעוצמה 5 עם מהירות מדהימה של 305 קמ"ש שיצרה נחשול ענק בגובה 7.3 מטרים. הפגיעה העיקרית נרשמה במיסיסיפי 

שהוצפה בשיטפון שגבה את חייהם של 259 בני אדם. כמו כן נאמד הנזק ב-1.42 מיליארד דולרים )8.5 מיליארד בכסף של היום(.
הוריקן אנדרו - 1992

אנדרו היה ההוריקן היחיד שקבל שם )כהוריקן( ב-1992. הסופה פגעה בבהמאס, פלורידה ולואיזיאנה. כמות ההרוגים לא הייתה גבוהה 
יחסית לסופה בעוצמה שכזאת )65 הרוגים(, אבל הנזק שנוצר היה עצום ונאמר ב-26.5 מיליארד דולר )יש הטוענים לנזק של 34 מיליארד 
דולר(, שיא חסר תקדים מבחינת העלויות. עד היום משלמת ארה"ב חובות הקשורים לסופה זו, שהייתה היקרה ביותר עד לפגיעה של 

קתרינה.
הוריקן פאביאן - 2003

ההוריקן הקשה ביותר שפקד את אזור ברמודה בחמישים השנים האחרונות, והפעם הראשונה מאז 1926 שסופה גורמת להרוגים על 
האי. עוצמת הרוחות של הוריקן פאביאן נמדדו ב-193 ק"מ לשעה וגובה הגלים הגיע ל-15 מטר. בין ההרוגים בפאביאן היום גם שלושה 

ישראלים ששייטו באזור, כשנחשול המים העצום פגע ביאכטה שלהם וטיבע אותה.
הוריקן סטן - 2005

עונת ההוריקנים של 2005 נחשבת לאחת הקשות ביותר מבחינת כמות הסופות שפגעה בחופי ארצות הברית. סטן נוצר מזרחית לחוף 
של מקסיקו ופגע במרכז אמריקה, כתוצאה מהסופה נוצרו שיטפונות )500 מ"מ גשם( ומפולות בוץ בגואטמלה, אל סלוודור, מקסיקו, 

ניקרגואה, הונדורס וקוסטה ריקה, שגבו את חייהם של 2,500 בני אדם.
הוריקן וילמה - 2005

הוריקן וילמה הייתה סופת ההוריקן החזקה ביותר שנמדדה אי פעם וה-12 במספר בעונת ההוריקנים של 2005. הייתה זו סופה בקטגוריה 
5 )הגבוהה ביותר( עם רוחות שהגיעו למהירות של 295 קמ"ש. הסופה פגעה בעיקר בחצי האי יוקטן במקסיקו, בקובה ובמדינת פלורידה 

שבארצות הברית. בעקבות הסופה נמנו 47 הרוגים, ועלות הנזקים נאמדת בלא פחות מ-10 מיליארד דולר.
הוריקן קתרינה - 2005

הסופה הוגדרה תחילה כבעלת דרגה 1 אולם לאחר שחצתה את פלורידה, בעת המעבר מעל מפרץ מקסיקו, התחזקה לדרגה 5 )הדרגה 
החזקה ביותר(. עינה של הסופה הגיעה לקוטר של 48 ק"מ, ומהירות הרוח ל-278 קמ"ש בעת הפגיעה בחוף לואיזיאנה. לפחות 1,836 בני 

אדם נספו כתוצאה מהסופה.
רוב הנספים היו בני מיעוטים עניים אשר לא הצליחו להיחלץ מהעיר בכוחות עצמם. בנוסף הולידה התגובה המהוססת של הרשויות 
הולידה תופעות של ביזה ופשע. על פי הערכות, הסופה גרמה לנזק של 81 מיליארד דולר )במחירי שנת 2005(, מה שהפך אותה לאסון 

הטבע היקר בהיסטוריה של ארצות הברית.
הוריקן ריטה - 2005

ל-120  גרמה  ריטה  לתוצאות הקשות.  הנראה  ככול  קתרינה הביאה  הוריקן  פרצה כשלושה שבועות בלבד אחרי  כי הסופה  העובדה 
כשבעת  ללואיזיאנה,  טקסס  בין  הברית  ארצות  בחופי  פגעה  הסופה  הרוחות.  מן  כתוצאה  ישירות  נפגעו  בלבד  שבעה  מתוכם  הרוגים, 
הפגיעה בחוף הגיעו הרוחות למהירות של 190 קמ"ש. כלכלנים העריכו לאחר ריטה כי כלכלת ארצות הברית תיפגע קשות כתוצאה מצמד 

ההוריקנים הקטלניים, התל"ג יקטן ב- 1%, וכ-500,000 תושבים יאבדו את מקומות עבודתם.
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רשות מבצעת, ממשלה בהנהגת ראש ממשלה; רשות 
המורכבת  הלאומית"  ה"אספה  בדמות  מחוקקת 
מבית אחד של 250 נציגים )שבו יש למפלגת פרלימו 
רוב של 160 מושבים(; ורשות שופטת )בית משפט 
עליון( אשר שופטיו נבחרים על ידי הנשיא והאספה 

הלאומית.
בעלת  הראשונות  בשנותיה  שהייתה  מוזמביק, 
סבלה  הסובייטי  והגוש  המועצות  ברית  של  ברית 
שכנותיה,  עם  מאוד  בעייתית  יחסים  ממערכת 
במיוחד עם רודזיה )כיום זימבבואה( ודרום אפריקה 
של  מאבקה  עקב  כאשר  האפרטהייד,  שלטון  תחת 
תחת  לחתור  השנים  במשך  פעלו  בהן  מוזמביק 
המורדים  קבוצות  את  ולממן  במדינה  הממשל 
שנלחמו נגד הממשלה במלחמת האזרחים שליוותה 
הסובייטי  הגוש  נפילת  הראשונות.  שנותיה  את 
מצב  יצר  אפריקה,  ובדרום  ברודזיה  והמשטרים 
אשר איפשר את פריחת הדמוקרטיה במדינה ושיפור 
מברית  שקיבלה  הרב  הסיוע  השכנות.  עם  היחסים 
מערבי,  בסיוע  ה-80  שנות  בסוף  הוחלף  המועצות 
כיום  הכלכליים  היחסים  הברית.  מארצות  בעיקר 
פורטוגל  במיוחד  המערב,  עם  בעיקר  מתקיימים 
הזדמנות  במוזמביק  רואים  בה  רבים  שמשקיעים 
המדינה  הצטרפה  ה-90  בשנות  מתפתחת.  כמדינה 
אשר  האפריקני  הגוש  ביניהם  שונים,  לארגונים 
לארגון  וגם  ביבשת,  שחור  רוב  מממשלות  הורכב 
האוכלוסייה  את  לרצות  כדי  האסלאם,  מדינות 

המוסלמית הגדולה במדינה.
בסוף שנות 1992 הייתה מוזמביק אחת המדינות 
העניות בעולם. בעשור שחלף מאז היא ידעה שינויים 
רבים. משנת 1994 ידעה המדינה התפתחות כלכלית 
בכל  נרחבות  ל:רפורמות  הודות  וזאת  מרשימה, 
הממשלתית  ההתערבות  המיסים,  הכלכלה:  תחומי 
)בוצעה הפרטה של כ-1200 מפעלים שהיו ברשות 
המדינה( וליברליזציה עם עדיפות ענפים מתפתחים 
ותשתיות,  חשמל  תקשורת,  כגון  פוטנציאל  ובעלי 
לעזרה  אסטרטגיים  זרים  משקיעים  בחירת  ותוך 

בביצוע מדיניות זו.

יהודה פרנקל

לפני  אירע  בעולם  מהגדולים  טבע  אסון 
שבוע: מאות בני אדם נהרגו כתוצאה מפגיעת 
היבשת  בדרום-מזרח  "אידאי"  הציקלון  סופת 
השחורה. הסופה פקדה את מוזמביק מהשבוע 
קיים  האדום,  הצלב  של  הודעה  ולפי  שעבר, 
חשש לחייהם של כחצי מיליון בני אדם בעיר 
שמניין  מזהירים  הסיוע  ארגוני  ביירה.  הבירה 
עם  משמעותי,  באופן  לעלות  עלול  ההרוגים 
המשך מאמצי החילוץ. נשיא מוזמביק, פיליפה 
הקורבנות  מניין  כי  המקומי  לרדיו  אמר  ניוסי, 
הרשמי בסופה עומד על מאות הרוגים, אך קיים 

חשש לחייהם של רבים נוספים. 
הסופה נעה כעת לכיוון זימבבואה ומלאווי. 
דובר של הצלב האדום באזור אמר שיש חשש 
לחייהם של כחצי מיליון בני אדם בעיר הבירה 
"נהרס",  העיר  משטח  ש-90%  אחרי  ביירה, 
היא  ההרס  "כמות  הסופה.  נזקי  בשל  לדבריו, 
בלתי נתפסת". ארגון המזון העולמי אמר כי על 
פי הערכות מתמונות הלוויין, נראה כי לפחות 
של  הישיר  במסלולו  היו  אדם  בני  מיליון   1.7
ו-920 אלף הושפעו ממנו  הציקלון במוזבמיק 
כי  עוד  ציין  האדום  בצלב  הגורם  במלאווי. 
לכבישים  הגישות  נחסמו  הציקלון,  בעקבות 
ובתי  נהרסו  בניינים  מאות  בביירה,  הראשיים 
ונמל  נפגעה  בעיר  החשמל  רשת  נסגרו.  עסק 
התעופה נסגר. מניין הקרבנות בסופת הציקלון 
בני אדם. הסופה  ל-417  זינק בתחילת השבוע 
לוותה ברוחות בעוצמה של 170 קמ"ש ופגעה 

במוזמביק, זימבבווה ומאלווי.
השר לענייני סביבה במוזמביק, קלסו קוריה, 
בשטח,  החילוץ  ביכולות  שיפור  חל  כי  אמר 
הצער  "למרבה  מאוד.  קשה  נותר  המצב  אך 
קוריה.  אמר  לעלות",  הקורבנות ממשיך  מניין 
האדום  הצלב  של  הבינלאומית  הפדרציה 
והסהר האדום מסרה כי המראות באזור לאחר 
הסופה "גרועים ממה שניתן לדמיין", והזהירה 
מפני טרגדיה הומניטרית שרק תחריף בשבועות 
ביירה,  הנמל  בעיר  כי  נמסר  עוד  הקרובים. 
מספר  על  דווח  תושבים,  מיליון  כחצי  המונה 

מקרים של כולירה ומלריה. 
פליפה  בבריטניה,  מוזמביק  של  הקונסול 
צ'ידומו, תיאר את המצב בארצו כ"אסון בקנה 
מידה תנ"כי". צ'ידומו אמר כי יידרשו פעולות 
המים  החשמל,  לתשתיות  ממושכות  שיקום 
ממשלת  וכי  מגיפות,  למנוע  על-מנת  והביוב 
מוזמביק, יחד עם הקהילה הבינלאומית, יצטרכו 
לספק סיוע במזון ואספקה לניצולים. "על מנת 
להבין כמה בני אדם נהרגו בשיטפונות נצטרך 
לחכות שמפלס המים ירד", אמר סטמפה. כלי 
השיטפונות  נזקי  כי  דיווחו  בעולם  תקשורת 

נראים בבירור מהחלל.
העיר ביירה במוזמביק נפגעה בצורה הקשה 
ביותר מהציקלון. אלפי בתים נהרסו בעיר הנמל 
החשמל  ורשת  אדם  בני  אלף   500 חיים  שבה 
אמרו  סיוע  גורמי  לחלוטין.  כמעט  קרסה  שם 
השבוע ש-90% מהאזור נפגע בסופה או נחרב. 
"הנזק שנגרם הוא עצום ומחריד. המצב נורא", 
הציקלון  סופת  האדום.  הצלב  בארגון  אמרו 
"אידאי" פגעה ראשית במוזמביק לפני כשבוע 
לזימבבואה.  המשיכה  מכן  ולאחר  וחצי, 
בזימבבואה האזור שנפגע קשה מכול הוא אזור 
וגשרים  בתים  המדינה:  שבמזרח  צ'ימנימאני 

תלמידי  שני  היו  ההרוגים  בין  בהצפות.  קרסו 
מחץ  במפולת  שקרס  שסלע  תיכון  ספר  בית 
את בניין המגורים שלהם. חיילים סייעו לחלץ 
שנלכדו  סגל  ואנשי  מורים  תלמידים,  כ-200 
נאלצו  המחולצים  בצ'ימנימאני.  הספר  בבית 
בכבישים  קילומטרים  כארבעה  לאורך  לצעוד 
למקום  להגיע  כדי  בבוץ  וכוסו  במים  שהוצפו 
מבטחים, ואז ניתן להם מזון והם עברו בדיקות 

רפואיות.
לנפגעי  מקלט  לתת  כדי  הוקמו  אוהלים 
באזור  בכפרים  תושבים  ועשרות  הציקלון, 
לצעוד  נאלצו  חלקם  הסיוע.  לנקודות  הגיעו 
מבטחים.  למקום  עד  קילומטרים  כ-20 
 AFP הצרפתית  הידיעות  סוכנות  של  צלם 
וגשרים  ענק  בולעני  נפערו  שבדרכים  העיד 
האו"ם  שלוחת  השיטפונות.  מעוצמת  קרסו 
אדם  בני  ל-10,000  שקרוב  מסרה  בזימבבווה 
אמרסון  זימבבווה,  נשיא  מהציקלון.  הושפעו 
מננגגווה, קיצר את ביקורו באבו דאבי והכריז 

על מצב חירום באזורים שנפגעו.

"גשם ממשיך לרדת כבר 
כמה ימים"

במוזמביק,  האו"ם  של  המזון  ארגון  עובד 
סיקורל  לערן  בריאיון  ציין  בורקה,  ג'ראלד 
"מניין  כי  ב'  רשת  בכאן  הבינלאומית  בשעה 
ההרוגים בציקלון עלול להגיע למאות אלפים". 
האו"ם  שהקים  הפיקוד  בחדר  נמצא  בורקה 
של  לשאלתו  במענה  שנחרבה.  ברה,  בעיר 
סיקורל באשר למיקומו הוא עונה כי "אני בעיר 
ברה שספגה ציקלון עצום ביום חמישי האחרון. 
אנחנו מנסים לרכז את מבצע החילוץ וההצלה. 
בעיר הזאת חיים כחצי מיליון תושבים. הציקלון 
פגע מאוד בעיר הזאת. רוב הבניינים נפגעו. אין 
נמצאים  והם  בתיהם  את  איבדו  רבים  חשמל. 
בבתי הספר ובכנסיות. ארגון המזון של האו"ם 
חירום.  סיוע  להם  מספקות  אחרות  וסוכנויות 
צריך להבין ששני נהרות הוצפו והגשם ממשיך 

הללו  בנהרות  הסכרים  ימים.  כמה  כבר  לרדת 
פרצו ובפועל יצרו אוקיאנוסים ביבשה בשטח 
לאוקיאנוסים  מתחת  קילומטרים.  מאות  של 
החדשים האלה, חיו אנשים, היו קהילות. טסנו 
ראינו  אתמול.  האלה  המוצפים  השטחים  מעל 
אנשים על הבניינים. המטרה שלנו עכשיו היא 
להביא את האנשים למקום בטוח. הבעיה היא 
למרות  ואמצעים,  מתקנים  מאוד  מעט  שיש 
הרבה  עוד  מזרימה  הבינלאומית  שהקהילה 

סיוע".
לנו מספרים של מניין ההרוגים משום  "אין 
גישה.  דרכי  שאין  משום  להעריך  שקשה 
להתחיל  קשה  שמאוד  כך  מוצפים,  הכבישים 
גבוה  יהיה  הסופי  המספר  אבל  להעריך, 
עובר  הוא  פה  אלפים."  שמאות  אפשר  מאוד, 
לא  הזה  העצום  האירוע  כה  עד  למה  להסביר 
קיבל את הסיקור הראוי לו: "האירוע לא קיבל 
שקווי  משום  לו  שמגיעה  הלב  תשומת  את 
לשטח  לצאת  היה  אפשר  אי  קרסו.  התקשורת 
אבל  הצרכים  ואת  הפגיעה  מידת  את  ולבחון 
האו"ם  של  המזון  ארגון  עצומים.  הצרכים 
פועל במרץ - אנחנו מספקים אמצעים כמו קווי 
תקשורת, מטוסים, מסוקים שמסייעים להוריד 
מזון  מספקים  אנחנו  לכודים.  לאנשים  מזון 
קווי  את  פחות  לא  וחשוב  אחרים  באזורים  גם 

התקשורת".

אמר  צ'יקזנה,  הכפר  תושב  פליפה,  אביאס 
האזור.  כל  את  החריב  השיטפון  כי   CNN-ל
"צוותי החילוץ הספיקו להגיע לכפר, אבל יש 
המון אנשים שעדיין לכודים בבתיהם". פלפה 
הוסיף כי הרשויות התריעו כי ביומיים הקרובים 

עדיין צפויים לרדת גשמים רבים.

מי את מוזמביק

רפובליקת מוזמביק היא מדינה בדרום-מזרח 
וסווזילנד  אפריקה  בדרום  הגובלת  אפריקה, 
זמביה  ממערב,  זימבבואה  מדרום-מערב, 
ומלאווי מצפון-מערב, וטנזניה מצפון. ממזרח, 
חברה  היא  מדגסקר.  האי  שוכן  חופה  מול 
ובחבר  פורטוגזית  הדוברות  המדינות  בקהילת 
העמים הבריטי.  מוזמביק היא רפובליקה רב-
מפלגתית, על פי החוקה הדמוקרטית מ-1990 
ובראשה עומד הנשיא הנבחר. הנשיא הראשון 
מאז  בתפקידו  שכיהן  שיסאנו,  ז'ואקין  היה 
1986, ונחל הצלחה רבה בהבאה לסיום מלחמת 
לבתיהם,  הפליטים  והשבת  במדינה  האזרחים 
ועל כן ניצח בשתי מערכות הבחירות הראשונות 

שהיו במדינה מאז השבת הדמוקרטיה. 
היה  אז  )עד  לנשיאות  הראשונות  בבחירות 
נשיא מתוקף החלטת מפלגת השלטון ששלטה 
לאומית  אספה  גם  נבחרה   1994 בשנת  בכח( 
מאז  השלטון  מפלגת  שולטת  שבה  )פרלמנט( 
עצמאות המדינה ב-1975, מפלגתו של שיסאנו 
בבחירות  המוזמביקית".  השחרור  "חזית 
בראשות  שיסאנו  ניצח   ,1999 בשנת  שנערכו 
ממפלגת  מיריבו   4% של  בפער  המפלגה 
"ההתאגדות הלאומית המוזמביקית". הבחירות 
מצביעים,  של  מאוד  גבוה  אחוז  עם  התקיימו 
כ-85%. טענותיה של האופוזיציה לגבי הגינות 
המשפט  לבית  לעתירה  הובילו  הבחירות 
העליון, אשר דחה אותה בקביעה כי הבחירות 
היו דמוקרטיות והוגנות, ובכך הצטרף לדעתם 
אולם  במדינה.  זרים  וגורמים  משקיפים  של 
הבחירות  למערכות  בנוגע  הרבות  הטענות 
שלטונו  לשחיתות  בנוגע  שונות  והאשמות 
התפקיד  על  להתמודד  שלא  אותו  הביאו 
ובמקומו   ,2004 בדצמבר  שנערכו  בבחירות 
 )Frelimo( השלטון  מפלגת  מטעם  התמודד 
 ,63% ארמנדו גבוזה אשר ניצח בהן ברוב של 

וכיהן עד 2015 כנשיא.
האוצר  שרת  נבחרה   2004 בפברואר  ב-17 
לואיזה דיאוגו לראשות הממשלה והפכה בכך 
לאשה הראשונה בתולדות המדינה בתפקיד זה. 
כמו כן, במדינה פועלת הפרדת רשויות. קיימת 

סופת ציקלון: חצי 
מיליון בני אדם בסכנה

היבשת האפריקנית ספגה את אחד מאסונות הטבע הגדולים בהיסטוריה, שהותירה אחריה מאות אלפים 
ללא בית ומספר בלתי ידוע של הרוגים ופצועים • הנפגעות העיקריות – מוזמביק וזימבבואה

הסופות הגדולות בהיסטוריה 

כולנו מקווים שמלחמות כבר לא יהיו ועם קצת רצון הדדי, תמיד תהיה האפשרות למנוע מלחמות והרג מיותר. עם קצת אחריות הדדית, 
תמיד נוכל למנוע תאונות דרכים. עם קצת רצון משותף, תמיד תהיה האפשרות למנוע זיהומים ומחלות. הדבר שאין בידינו למנוע הוא 

אסונות טבע. אנו חוזרים יחד אתכם לכמה אסונות טבע מהגדולים בהיסטוריה, בתקווה שאלו יהיו האחרונים. 
ההוריקן הגדול של 1780

נחשב לסופת ההוריקן האטלנטית הקטלנית ביותר מאז ומעולם: 22,000 הרוגים מהאיים מרטיניק, ברבדוס וסנט אוסטתיוס. הסופה 
התרחשה במהלך מלחמת העצמאות של ארה"ב וגבתה מחיר קשה מציי צרפת ובריטניה ששהו באזור. תת אדמירל ג'ורג' רודני, מפקד הצי 
הבריטי, דיווח כי סייר ששלח היה בטוח שלסופת ההוריקן התלוותה רעידת אדמה בשל מימדי ההרס חסרי התקדים. מעטות מסירות הדיג 

ששהו בים זכו לחזור אל החוף, ולא היה בית אב באיים שלא איבד בן משפחה.
הוריקן גלבסטון - 1900 

שנים ארוכות לא היה שם להוריקן הזה, שנחשב לקטלני ביותר במאתיים השנים האחרונות. הסופה פגעה בגלבסטון שבמדינת טקסס 
והרגה לפחות 8,000 בני אדם. מדובר בהוריקן בעוצמה 4 )מתוך 5(. אחת הסיבות לכמות ההרוגים הייתה מניעת מידע מכוונת מהציבור. 
הרשויות אמנם דיווחו על סופה מתקרבת אך נמנעו מלהשתמש במילה "הוריקן", על מנת למנוע פאניקה. התוצאה הייתה שאננות של 

התושבים שהובילה לתוצאות הקשות. הנזק נאמד אז ב-20 מיליון דולרים, שווה ערך ל- 500 מיליון דולרים של היום.
הוריקן יום העבודה - 1935

אחת מסופות ההוריקן הקשות ביותר שפגעה באיים בדרום פלורידה. סופה זו, שהביאה עמה רוחות במהירות של 320 קמ"ש וגלים 
בגובה של 6 מטרים, גרמה למותם של יותר מ-400 מתושבי האיים והרסה את מרבית המבנים שהוקמו עליהם. מדובר בהוריקן החמור 
ביותר עד אותה שנה )מאז שהחלו המדידות בשנת 1850( והשלישי בחומרתו בכלל )חזקות ממנו היו הסופות הוריקן קאמיל בשנת 1969 

והוריקן אנדרו בשנת 1992(.
הוריקן קאמיל - 1969

ההוריקן השלישי בעוצמתו שפגע בארה"ב )אחרי הוריקן יום העבודה ואנדרו(. הסופה נוצרה באזור קובה בעוצמה שלוש, ומעל מפרץ 
מקסיקו הגיעה לעוצמה 5 עם מהירות מדהימה של 305 קמ"ש שיצרה נחשול ענק בגובה 7.3 מטרים. הפגיעה העיקרית נרשמה במיסיסיפי 

שהוצפה בשיטפון שגבה את חייהם של 259 בני אדם. כמו כן נאמד הנזק ב-1.42 מיליארד דולרים )8.5 מיליארד בכסף של היום(.
הוריקן אנדרו - 1992

אנדרו היה ההוריקן היחיד שקבל שם )כהוריקן( ב-1992. הסופה פגעה בבהמאס, פלורידה ולואיזיאנה. כמות ההרוגים לא הייתה גבוהה 
יחסית לסופה בעוצמה שכזאת )65 הרוגים(, אבל הנזק שנוצר היה עצום ונאמר ב-26.5 מיליארד דולר )יש הטוענים לנזק של 34 מיליארד 
דולר(, שיא חסר תקדים מבחינת העלויות. עד היום משלמת ארה"ב חובות הקשורים לסופה זו, שהייתה היקרה ביותר עד לפגיעה של 

קתרינה.
הוריקן פאביאן - 2003

ההוריקן הקשה ביותר שפקד את אזור ברמודה בחמישים השנים האחרונות, והפעם הראשונה מאז 1926 שסופה גורמת להרוגים על 
האי. עוצמת הרוחות של הוריקן פאביאן נמדדו ב-193 ק"מ לשעה וגובה הגלים הגיע ל-15 מטר. בין ההרוגים בפאביאן היום גם שלושה 

ישראלים ששייטו באזור, כשנחשול המים העצום פגע ביאכטה שלהם וטיבע אותה.
הוריקן סטן - 2005

עונת ההוריקנים של 2005 נחשבת לאחת הקשות ביותר מבחינת כמות הסופות שפגעה בחופי ארצות הברית. סטן נוצר מזרחית לחוף 
של מקסיקו ופגע במרכז אמריקה, כתוצאה מהסופה נוצרו שיטפונות )500 מ"מ גשם( ומפולות בוץ בגואטמלה, אל סלוודור, מקסיקו, 

ניקרגואה, הונדורס וקוסטה ריקה, שגבו את חייהם של 2,500 בני אדם.
הוריקן וילמה - 2005

הוריקן וילמה הייתה סופת ההוריקן החזקה ביותר שנמדדה אי פעם וה-12 במספר בעונת ההוריקנים של 2005. הייתה זו סופה בקטגוריה 
5 )הגבוהה ביותר( עם רוחות שהגיעו למהירות של 295 קמ"ש. הסופה פגעה בעיקר בחצי האי יוקטן במקסיקו, בקובה ובמדינת פלורידה 

שבארצות הברית. בעקבות הסופה נמנו 47 הרוגים, ועלות הנזקים נאמדת בלא פחות מ-10 מיליארד דולר.
הוריקן קתרינה - 2005

הסופה הוגדרה תחילה כבעלת דרגה 1 אולם לאחר שחצתה את פלורידה, בעת המעבר מעל מפרץ מקסיקו, התחזקה לדרגה 5 )הדרגה 
החזקה ביותר(. עינה של הסופה הגיעה לקוטר של 48 ק"מ, ומהירות הרוח ל-278 קמ"ש בעת הפגיעה בחוף לואיזיאנה. לפחות 1,836 בני 

אדם נספו כתוצאה מהסופה.
רוב הנספים היו בני מיעוטים עניים אשר לא הצליחו להיחלץ מהעיר בכוחות עצמם. בנוסף הולידה התגובה המהוססת של הרשויות 
הולידה תופעות של ביזה ופשע. על פי הערכות, הסופה גרמה לנזק של 81 מיליארד דולר )במחירי שנת 2005(, מה שהפך אותה לאסון 

הטבע היקר בהיסטוריה של ארצות הברית.
הוריקן ריטה - 2005

ל-120  גרמה  ריטה  לתוצאות הקשות.  הנראה  ככול  קתרינה הביאה  הוריקן  פרצה כשלושה שבועות בלבד אחרי  כי הסופה  העובדה 
כשבעת  ללואיזיאנה,  טקסס  בין  הברית  ארצות  בחופי  פגעה  הסופה  הרוחות.  מן  כתוצאה  ישירות  נפגעו  בלבד  שבעה  מתוכם  הרוגים, 
הפגיעה בחוף הגיעו הרוחות למהירות של 190 קמ"ש. כלכלנים העריכו לאחר ריטה כי כלכלת ארצות הברית תיפגע קשות כתוצאה מצמד 

ההוריקנים הקטלניים, התל"ג יקטן ב- 1%, וכ-500,000 תושבים יאבדו את מקומות עבודתם.
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אוריאל צייטלין

צילום: דוברות המשטרה

השבוע  שני  ביום   5:30 לשעה  בסמוך  חמורה:  הסלמה 
מורגלים  שאינם  התושבים  אדום.  צבא  אזעקת  נשמעה  בשרון, 
באירועים כאלה, נסו למרחבים מוגנים, כשההחלטה הזו הצילה 
מפגיעת  נפצעו  אדם  בני  שבעה  וולף,  משפחת  בבית  אדם.  חיי 
רקטה שנורתה משטח רצועת עזה ופגעה בביתם במושב משמרת 
30 במצב בינוני.  60 ואישה בת  שבשרון. בפצועים - אישה בת 
חמישה בני אדם נוספים, בהם שני תינוקות וילדה בת 12, נפצעו 
כמה  טופלו  בנוסף,  סבא.  בכפר  מאיר  החולים  לבית  ופונו  קל 

נפגעי חרדה ואחרים שנפצעו קל מאוד בדרכם למרחב המוגן. 
פי  על  באש.  ועלה  קרס  הבית  הרקטה,  מפגיעת  כתוצאה 
דיווחים, בעלת הבית היא היחידה שלא הגיעה בזמן למקלט ולכן 
נפצעה באופן משמעותי יותר. בנוסף לבית שנפגע נרשמו פגיעות 
גם בכמה רכבים ובתים נוספים במקום. "משטרת ישראל ערוכה 
שסביבנו,  ההתפתחויות  לכל  ערוכים  ואנחנו  השנה  ימות  בכל 
נציג  סיפר  נוספים",  נפגעים  שאין  לוודא  כדי  הבית  את  סרקנו 
המשטרה שהגיע למקום. כמה מתושבי המושב שהסתובבו סמוך 
וסברו תחילה שמדובר בניסוי  כי התעוררו בבעתה  לבית סיפרו 
צופרים. "לא האמנו שזה יגיע לפה", הם סיפרו לכתב החדשות 

שהגיע למקום. 
רוברט וולף, סב המשפחה, חזר לבית ההרוס ושחזר את אותה 
בינוני.  גורלית, שבה נפצעה בין היתר רעייתו סוזן באורח  דקה 
"אשתי הייתה בחוץ, דחפה את התינוקת שלה בפנים ואז הפיצוץ 
הגיע", סיפר, "כל הגב שלה עם רסיסים. רצתי לפה וידעתי שאני 
הכי  המראה  את  לראות  הולך  שאני  ידעתי  מוות.  לראות  הולך 
קשה שראיתי בחיים שלי. ראיתי חמש הלוויות בראש". לטענתו, 
"העצים והרעפים הצילו אותנו. כי במקום שכל ההדף ילך הצדה 
הוא עלה למעלה. אז ההדף שאשתי קיבלה, זה 20% ממה שהיה 

צריך להיות".
חמאס  מתוצרת  היא  עזה  רצועת  משטח  ששוגרה  הרקטה 
ונורתה מעמדת חמאס באזור רפיח – כך מסר דובר צה"ל תת-

שתי  להקפיץ  החליט  הרמטכ"ל  כי  מסר  עוד  מנליס.  רונן  אלוף 
מילואים  גיוס  כולל  אוגדה,  ומפקדת  ושריון  חי"ר  חטיבות 
להשלמות. "זה אירוע חמור ואנחנו מתייחסים אליו ככה", אמר 
קילומטרים  כ-120  של  ממרחק  שוגרה  הרקטה  לדבריו,  מנליס. 

ממושב משמרת. 
שורה  ערך  כוכבי,  אביב  רא"ל  הרמטכ"ל,  מעזה,  הירי  לאחר 
וגורמים  של הערכות מצב עם ראש השב"כ, אלוף פיקוד דרום 
ושתי  אוגדה  מפקדת   – סדירים  כוחות  לדרום  הוקפצו  נוספים. 
שיפור  והחל  ספציפיים,  מערכים  השלמת  לצורך   – חטיבות 

המוכנות על רקע ההתפתחויות. 

לשאלה מדוע הרקטה לא יורטה, ענה מנליס: "כיפת ברזל מגנה 
מבצעיות".  מצב  הערכות  פי  על  בהם,  מוצבת  שהיא  באזורים 
בשלב זה לא ברור אם הצבת סוללות כיפת ברזל נשארו באזור 
גוש דן לאחר השיגור לפני כשבועיים או שהעבירו את הסוללות 
את  יבדקו  לכך  בהתאם  לאימונים.  או  אחרים  למקומות  משם 
שהוצבו  סוללות  ומדוע  לכך  שקדם  ההחלטות  קבלת  תהליך 
יירטו את הרקטות. האם כתוצאה מכשל במערכת או טעות  לא 

בשיקול הדעת של מדיניות יירוט על ידי אנשי הסוללה. 
ירי הרקטה לשרון  כי  גורם מקורב לחמאס  יותר אמר  מוקדם 
מקורות  פי  על  "טעות".  היה  במשמרת  במושב  בבית  שפגע 
על  תחקיר  יבצע  כי  והודיע  למצרים  פנה  חמאס  פלסטינים, 
השיגור. במקביל, גורמים אחרים ברצועת עזה העריכו כי חמאס 
כיצד  ובודק  הבחירות  תקופת  במהלך  ישראל  תגובות  את  בוחן 
בין  המדיני  ומתן  במשא  יותר  טובים  הישגים  להשיג  יכול  הוא 

הצדדים.
התכוננו  למקום,  שהוקפצו  צה"ל  כוחות  היום,  בהמשך 
ובמישור  באזור  נחסמו  כבישים  כאשר  עזה,  ברצועת  לתקיפות 
שינו  בנתב"ג  הנסיעה,  קווי  את  צמצמו  באזור  הרכבות  העורף, 
כאשר  בהמשך,  מהצפוי.  מוקדם  הסתיימו  והחוגים  מסלולים 
עזה  ובעוטף  מקלטים  פתחו  עצמן  דעת  על  מקומיות  מועצות 
בהוראת פיקוד העורף. סמוך לשעה 18:00, צה"ל החל בתקיפות 
מסיביות ברצועה בכמה סבבי תקיפות, כאשר בין השאר הוחרב 
בשיגורי  החל  חמאס  במקביל,  הנייה.  איסמעיל  של   משרדו 
עזה.  בעוטף  ביישובים  בעיקר   – ישראל  שטח  לעבר  רקטות 
בנתיבות.  נפגעי חרדה  ושני  ונפצעו  נהגים שאיבדו שליטה  שני 

במקביל, כיפת ברזל הופעלה ויירטה את רוב הרקטות.
בנס  נפגע בשדרות מרקטה שאך  ביתו של שלמה מוסקוביץ' 
אדום  צבע  שמעתי  בסלון.  ישבתי  בבית,  "היית  התפוצצה:  לא 
ומיד רצתי לממ"ד. פתאום היה בום חזק. כל הבית התמלא עשן. 
נכנסתי לחדר של הילד והוא היה הרוס. ראיתי את הטיל שוכב על 
הרצפה והוא לא התפוצץ. היה לנו נס גדול. הייתי לבד בבית". 
לעלות  החליט  ההרוס,  ביתו  של  הקשה  במראה  שחזה  אחרי 
לקומה העליונה – שם ראה את ראש הנפץ. "בקומה שנייה ראיתי 
כל מיני חלקים על הרצפה", הסביר. "נכנסתי לחדר של הילד ואז 
ראיתי את הכול מפורק. ראיתי על הרצפה את ראש הנפץ". אחר 
כך, עם הגעת צוותי הביטחון וההצלה, סיפר מוסקוביץ' כי טופלו 

על ידי כלל הגורמים. "עכשיו הכול בסדר", חתם.
רצף של אזעקות צבע אדום נשמע בלילה שבין שני לשלישי 
להשגת  בנוגע  מעזה  סותרים  דיווחים  לאחר  זאת  עזה,  בעוטף 
עימותים.  של  יממה  אחרי  לחמאס,  ישראל  בין  אש  הפסקת 
האזעקות נשמעו במועצות האזוריות אשכול, שער הנגב ואשכול, 
לא  שדרות.  בעיר  וכן  אשקלון  התעשייה  ובאזור  אשקלון  חוף 
דווח על נפגעים. מאז הפסקת האש נכנסה לכאורה לתוקף בשעה 
22:00 זוהו 30 שיגורים לעבר שטח ישראל, כשכמה מהם יורטו 
על ידי לוחמי כיפת ברזל וכמה נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל 

הודעת  חרף  זאת,  שיגורים.  מ-80  למעלה  זוהו  ההסלמה  בסבב 
דובר חמאס, פוזי ברהום, על הצלחת המאמצים המצריים להשיג 

הפסקת אש בין הצדדים. 
נוספת,  ישראלית  תקיפה  על  דיווחו  הפלסטינים  כן,  כמו 
כוחות  עזה.  לעיר  מערבית  דרומית  חמאס  במתקן  שבוצעה 
צה"ל החלו לנוע לאזור. מטוסי קרב של צה"ל תקפו יעדי טרור 
במתחם צבאי של חמאס בדיר אל באלח במרכז רצועת עזה, כך 
מסר דובר צה"ל. בנוסף נתקפו על ידי טנקים ומסוקי קרב מספר 
קרב  מטוסי  כי  נמסר  יותר  מוקדם  חמאס.  של  צבאיות  מטרות 
יעדי טרור בצפון רצועת עזה בהם  כ-15  של חיל האוויר תקפו 
מתחם צבאי של חמאס בבית חאנון ומתחם צבאי של הג'יהאד 
ירה  הים  חיל  כי  דווח  בעזה  להיא.  בבית  הפלסטיני  האסלאמי 
ממזרח  תת-קרקעי  מתקן  הפציץ  טיס  וכלי  יונס  חאן  נמל  לעבר 
"אם  כי  מסר  האיסלאמי  הג'יהאד  הגבול.  גדר  ליד  עזה  לעיר 
התוקפנות תימשך, ההתנגדות לא תהסס לרגע למלא את תפקידה. 
ההתנגדות הפלסטינית מתחילה והיא זאת שתסיים". מנגד, בכיר 

ישראלי אמר: "הכול תלוי בחמאס".
מצב  הערכת  הביטחון  מערכת  בכירי  קיימו  שלישי,  ביום 
בשל  לארץ  חזרתו  את  שהקדים  נתניהו  הממשלה  ראש  בקריה. 
הגיע  מוושינגטון,  בחזרה  הלילה  והמריא  בדרום  ההתפתחויות 
"החמאס  נתניהו:  אמר  למטוס  שעלה  לפני  לדיונים.  ישירות 
כל הצעדים  ולעשות את  להיכנס  נהסס  לא  לדעת שאנחנו  צריך 
הדרושים, זה לא קשור לשום דבר , לשום תאריך, אין על הצרכים 
מכן,  לאחר  עוצמתית".  מאוד  תגובה  נתנו  ישראל,  ביטחון  של 

ביום שלישי, היה עוד סבב קטן של תקיפות ושיגור רקטות.

אפשר אחרת

לשעבר,  העיתונאי  עם  שוחחנו  רעמו,  עוד  שהתותחים  בעת 
איש המזרח התיכון ומועמד העבודה בבחירות הנריקה צימרמן, 
שלצד הדאגה הפרטית שלו, סבור כי אפשר לנהל את האירועים 
חיילים  שלושה  בבית  גם  לי  יש  כי  בדאגה  שרוי  "אני  אחרת: 
שחלק מהם בעוטף, אז הדאגה היא אישית. אבל מעבר לכל יש 
אחרת.  אותו  לנהל  שניתן  מצב  זה  גדולה.  מאוד  לאומית  דאגה 
איבדנו את השנים האלו מאז צוק איתן ועד עכשיו, פשוט פספסנו 
אותן והתעסקנו בכיבוי שריפות, תרתי משמע. במקום לתכנן את 
המציאות להגיע למשהו אחר, לנצל את המכה שנתנו בצוק איתן, 

מה שאנחנו עושים זה כל הזמן לחזור לנקודת האפס. 
מהם",  נמנעים  אנחנו  לעשות  שצריך  הבסיסיים  "הדברים 
מאשים צימרמן, "אנחנו מסכנים מאות אלפי ישראליים שחיים 
בעוטף, ועכשיו כאילו לא מספיק - גם ישראלים ממרכז הארץ. 
זה לא מצב שמדינה יכולה להתנהל אתו בצורה תקינה. יש לזה 
כמו  חדשות  גורמים.  הרבה  כך  כל  על  מאוד  גדולות  השלכות 

 "ידעתי שאני הולך לראות מוות"
עזה  מרצועת  טילים  מטחי  של  רצף  עם  איתן’,  ‘צוק  של  הקשים  לימים  באחת  השבוע  חזרו  הדרום  תושבי 
ואזעקות ‘צבע אדום’ • השיא: פגיעה ישירה בבית במושב בשרון ופגיעה ישירה בשדרות שהסתיימה בנס ללא 
נפגעים • מועמד העבודה אנריקה צימרמן חושף ביקור מדיני סודי שערך עם יו"ר מפלגתו במדינה ערבית 

במפרץ ומציע כיצד להתמודד עם חמאס
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פצועים  שבעה  של  כזה  צעד  האחרונים,  בימים  שקיבלנו  אלו 
שנמצא  משהו  הוא  בבוקר,  ועשרים  בחמש  עליך  שנורה  מטיל 
הכלכלה,  על  משליך  שהוא  משהו  זה  העולם.  בכל  בחדשות 
על  המדינה,  של  התדמית  על  משליך  התיירות,  על  משליך 
אירועים בינלאומיים ולך תדע איך זה ישפיע, אבל זה בעיקר פוגע 
בביטחון העצמי של האוכלוסייה הישראלית, מדינה שפויה לא 

יכולה להרשות לעצמה כזה דבר לאורך שנים כמו שקורה כאן".
איך אפשר לפתור את זה?

"אל"ף, אין פה פתרונות קסם. זה לא שמחר בבוקר יש מאבק 
כל  אגב,  ארוך.  לטווח  הם  הפתרונות  מתהפך.  והכל  בשלטון 
שלי  התחושות  התיכון,  במזרח  הגיאו-פוליטי  המדיני  הנושא 
רק מתחזקות בהזדמנויות שנוצרו באזור, כל הנושא הזה, משום 
כרונית שצריך  זה מחלה  כאילו  אליו,  מתייחס  לא  אחד  אף  מה 
הארוך.  בטווח  זה  את  למנוע  דרך  יש  הדרך.  לא  זה  בה.  לטפל 
יש דרכים לטפל בזה. אנחנו צריכים לחשוב שלא רק הצבא הוא 
בסיפור הזה. בפתרון, אז הצבא צריך לטפל בנושא הצבאי, צבא 
של מדינה ריבונית זכותו לפעול ולמנוע איומים על הריבונות על 
האזרחים. זו זכותו וחובתו. והצבא עושה את זה כראוי. לא רק 
עושים  הארגונים  כל  האחרים,  הביטחון  כוחות  גם  אלא  הצבא 
עבודה נפלאה, אבל אי אפשר להזניח אותם ולהטיל עליהם את 

לתת  חייב  אתה  האחריות.  כל 
להם להצליח, אתה חייב לתת 

למדינה שלך להצליח.
שאפשר  דברים  כמה  "ויש 
לעשות, הראשון הוא המטרייה 
להפריד  חייבים  ההומניטרית. 
בין שני מיליון האנשים שגרים 
בעזה לבין השלטון העריץ של 
החמאס שבסופו של דבר הוא 
ארגון שפוגע בכל אזרח ואזרח 
שם. אנחנו צריכים לספק להם, 
המערבי  שהעולם  לדאוג 
והקהילייה הבינלאומית תספק 
הבסיסיים  הצרכים  את  להם 
להפסיד,  מה  להם  שיהיה 
לאוכלוסייה האזרחית. שיהיה 
הם  אם  להפסיד  מה  להם 
כלפינו,  באלימות  תומכים 

והכוונה לחשמל 24 שעות ביממה, זכות בסיסית של כל בנאדם, 
לגדרות  לרוץ  יבואו  לא  כדי שאלו  כל מה שצריך  עבודה,  מים, 

בכל קריאה של החמאס ויתמכו בכל אלימות נגדנו".
פירוז  הסיסמא  תחת  זה  את  להוביל  אפשר  והיה  תהליך  "זה 
היום  איתן.  צוק  ניתן לעשות מיד אחרי  היה  וזה  תמורת שיקום 
אחת  לדעתי,  הייתה,  וזו  זה  את  לעשות  מורכב  יותר  הרבה  זה 
על  מתבססת  פשוט  והיא  הממשלה  של  האסטרטגיות  הטעויות 
עושים  אנחנו  לא הדרך,  וזה  יפתור את הבעיה.  הצבא. שהצבא 
מבצע צבאי, וחוזרים לנקודת האפס ועוד פעם חוזר חלילה. זה 

לא הדרך".
"יש פה מטריה הומניטרית שישראל יכולה לספק ולעשות את 
זה חלק מכל החזית ויש פה עניין מדיני. יש פה מציאות חדשה 
ושונה של מדינות ערביות שלא מעוניינות בהסלמה בעזה באופן 
מוחלט ואני מדבר על מדינות שאני ביקרתי בהן והייתי בהן רק 
על  מצרים,  על  מדבר  אני  הפרסי,  במפרץ  האחרונים  בחודשים 
לפעול  שרוצות  הערבי  העולם  של  משמעותיות  מדינות  מרוקו, 
ולהיות חלק  לעזור להם  צריכים  ונכונה שאנחנו  בצורה שקולה 

ואולי  האלו  המדינות  עם  מדיני  תיאום  דורש  וזה  הזה  מהדבר 
היא  לשלם.  מעוניינת  לא  הנוכחית  שהממשלה  מחירים  לשלם 
מעדיפה להגיע להסדרות עם ארגון שלא מוכן לקבל אותנו פה".

"אחשוף לך משהו, בשבוע של חנוכה היה לי נס קטן. הוזמנתי 
ביחד עם יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי, פנו אלי ממדינה מאוד 
אלינו  'בוא  לי  ואמרו  הפרסי  במפרץ  הערבי  בעולם  חשובה 
לפגישה עם השליטים. אתה יכול לארגן את זה?' ארגנתי את זה 
דרכונים  עם  איתה  יחסים  לנו  שאין  הזו  למדינה  נכנסנו  ונסענו. 
ישראליים וקיימנו שיחות עם אנשים מרשימים מאוד. והדברים 
הראשונים שהם שאלו אותנו הוא מה קרה לכם? איך אתם עושים 
הסכמים עם ארגון כמו החמאס שהוא לא מוכן לקבל אתכם בתור 
איתם  עושים  ואתם  אותנו  אפילו  לקבל  מוכן  לא  והוא  מדינה, 
הסדרה, מעבירים להם כספים ויחד עם זה אתם בניתוק מוחלט 
מרמאללה הרש"פ כבר ארבע וחצי שנים, מה ההיגיון בהתנהלות 
הזו? ההיגיון של הממשלה הוא שהממשלה לא מוכנה להתעסק 
יהיו  מאזן  אבו  עם  שלדבר  יודעים  והם  הפלסטיני  הנושא  עם 
להגיע  היחידה  הדרך  זאת  אבל  מבחינת הממשלה  מחירים  לזה 

ולהתחיל תהליך של נורמליזציה עם העולם הערבי".
"אני חושב שהגיע הזמן להיות אמיצים, להבין את המציאות 
הגיאו-פוליטית החדשה הזאת ולהבין שהאינטרס שלנו הוא, וזה 
לשאוף  מפתח,  משפט 
תחזור  שהרש"פ  לכך 
את  לחזק  ולא  לעזה 

החמאס בעזה".
אחריות  חוסר  "זה 
לעשות את מה שאנחנו 
אומר  כשאני  עושים, 
אני  שריפות  לכבות 
מטאפורית  גם  מתכוון 
אנחנו  מעשית.  וגם 
השריפות  את  כיבינו 

אני  טקטית.  רק  ולא  אסטרטגית  חשיבה  צריך  הבלונים.  של 
יחשוף לך עוד משהו שאמר לי אחד הנסיכים במדינה שביקרנו 
בה, הוא שאל המון שאלות על ישראל בהמון הערכה , הוא אמר 
לי תשמע ישראל זה כמו ספינה מפוארת שבאמת עשתה את הלא 
אבל  מצליחה  היא  טכנולוגית  ומתקדמת  מתפתחת  היא  יאומן. 
רוצה  שהיא  נמל  לה  אין  יעד  לה  אין  מקום.  לשום  נוסעת  היא 
להגיע אליו וזה בדיוק מה שקורה. צריך לקבוע אסטרטגיה. צריך 
להביא את המוחות הטובים שיש לנו ביטחונית מודיעינית צבאית 
ונשרטט  השרטוט  בשולחן  ביחד  אותם  ולהושיב  המדינית  וגם 

מדיניות לאן אנחנו רוצים להגיע".
"אני מקווה שהממשלה הבאה שתבוא עלינו לטובה אני מקווה 
עוד לפני פסח, שהממשלה הזאת יהיו בה אנשים שלא משנה לי 
זה  את  ויבין  זה  על  ויחשוב  זה  את  שישמע  מפלגה,  איזו  כרגע 
שמספיק לכבות שריפות וצריך לטפל בבעיה הזאת לטווח ארוך".
עם  הקשרים  את  מחזק  ובינתיים  העתיד  על  בונה  נתניהו  אולי 
עשה  שהוא  מההתקדמות  להתעלם  אפשר  אי  הערביות,  המדינות 

במישור הזה?
"נתניהו של היום זה לא נתניהו שאני מכיר. נתניהו שדיבר על 
הגבלת כהונה לשתי קדנציות שגם ראש הממשלה הטוב ביותר, 
הוא אמר את זה, מה שהוא לא עשה בשתי קדנציות הוא כבר לא 
יעשה. אני חושב אגב כשהצטרפתי לפוליטיקה התנאי שהצבתי 
ליו"ר המפלגה שלי היה בדיוק זה, אמרתי לו תחוקק חוק למגבלה 
לשתי קדנציות זה חיוני וזה חלק מהדמוקרטיה. זה לגבי הכוונה 

שלו להישאר כאן לנצח. 
להגיע לכמה שיותר קשרים עם מדינות, אתה  "לגבי המטרה 
והדבר  ערב,  מדינות  בכמה  ביותר  בכירים  עם  נפגש  שאני  יודע 
אינו  הפלסטיני  שהנושא  שנכון  הוא  לי  אומרים  שהם  הראשון 
משפיע  הוא  אבל  בעבר,  היה  שהוא  כמו  עדיפויות  סדר  באותו 
על דעת הקהל ברחוב הערבי. הם יודעים שבלי התקדמות בנושא 
צעד  אומרים שום  הם  צעד.  כל  לעשות  חוששים  הם  הפלסטיני 
לא יצא מהארון, זה הביטוי שהם אמרו לאחרונה במפרץ הפרסי, 
אנחנו לא נוציא שום קשר עם ישראל מהארון הם אמרו לי, כי הם 
יש לנו עשרות אלפי תושבים בחלק  יודעים שבכל מבצע בעזה 
מהמדינות האלו שיוצאים להפגין בעד החמאס והעם הפלסטיני 
וזה מסכן את המשטרים שלהם ולכן שיהיה ברור, אין נורמליזציה 

עם העולם הערבי בלי הסדר עם הפלסטינים. 
היום  הסורים  עם  גם  הסדר  שיהיה  הסדר  דרשו  הם  "בעבר 
נשאר רק הנושא הפלסטיני, וגם שם הם כבר לא בהכרח דורשים 
הסדרה מלאה קרי מדינה פלסטינית אלא שרטוט קווים אדומים 
מה ישראל רוצה ממשלת השלטון של הליכוד ששולטת במדינה 
עלולים  אנחנו  נסבל  בלתי  מצב שהוא  וזה  מצע,  אפילו  לה  אין 
להחמיץ הזדמנות היסטורית לנורמליזציה עם כל העולם הערבי 

והמוסלמי".
צריך להמשיך עם התקיפות?

"אנחנו צריכים לטפל בנושא, אנחנו לא יכולים לאפשר שהם 
יגידו טעויות. מספיק עם הטעויות. צריך ללמד לקח את האנשים 
ואנחנו נדע מהר מאוד אם רק נרצה מי האחראים לטילים האלו 
ועל המושב בשרון אני חושב שצריך לטפל  שהיו על תל אביב 
צבאית בזה לא רואה שאנחנו נגררים למבצע בעזה, צריך להחזיר 
את ההרתעה, אני יוצא עכשיו מפגישה עם טל רוסו שהוא אדם 
שמבין והוא אומר הבעיה העיקרית שלנו היא שנפגעה ההרתעה 
את  להחזיר  צבאיים  אמצעים  ויש  אותה  לשקם  צריכים  ואנחנו 
זה, אבל במקביל אנחנו צריכים מיד להגיע למטרייה הומניטרית 
מובילים  אנשים  עם  בפגישות  רק  לעשות  אפשר  וזה  ומדינית 
בזירה הבינלאומית והעולם הערבי להציב תכנית מעשית ונקודות 
חוסר  בהחלט  אבל  שלושה  ביומיים  קורה  לא  זה  קונקרטיות 
המדיניות של השנים האחרונות הוא דבר שכולנו משלמים עליו".



כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19 8

אורלי גינצבורג 
צילומים: וויקיפדיה 

שיגור  בעקבות  לתגובה  השבוע  נערכו  הביטחון  במערכת 
נפצעו  ממנה  משמרת  במושב  שנפלה  השרון  לעבר  הרקטה 
למערכה  אף  ותתפתח  שייתכן  ההיערכות  משפחה.  בני  מספר 
הבחירות  מערכת  בצל  למעשה  נעשית  היקף,  רחבת  צבאית 
צבאית  מערכה  האם  משבועיים.  פחות  בעוד  להתקיים  שצפויה 
מערכות  האם  בארכיון  לבדוק  יצאנו  הבחירות?  לדחיית  תגרום 
ומלחמות  מערכות  וכמה  בחירות,  לדחיית  גרמו  בעבר  צבאיות 
לדחות בחירות,  כי בשביל  לציין  יש  לבחירות.  נערכו בסמיכות 
יש להביא רוב הצבעה של 80 ח"כים. לעת עתה גורם מדיני אומר 

ל’כל ישראל’ כי הוא לא רואה סיכוי למצוא רוב שכזה.
ה'תשל"ד,  הכיפורים  ביום  שפרצה  הכיפורים  יום  מלחמת 
היום  עד  היחידה  למעשה המלחמה  הייתה   ,1973 באוקטובר   6
על  גרמה לדחיית הבחירות בחודשיים. פתיחת המלחמה  שאכן 
ידי מדינות ערב הפתיעה את אגף המודיעין של צה"ל, שלאחר 
את  צפה  לא  ב-1967  הימים  ששת  במלחמת  הגדול  הניצחון 
הלוחמה  ומאפייני  הפתיחה  מהלכי  המתקפה,  עוצמת  פתיחתה, 
של צבאות ערב. עם זאת, עד סוף המלחמה הצליח צה"ל להפוך 

את הגלגל, להתאושש מההלם הראשוני ולנצח במלחמה. 
בטקטיקות  בשימוש  התאפיינה  הכיפורים  יום  מלחמת 
אסטרטגית  תפיׂשה  וביטאה  חדשות  לחימה  ובטכנולוגיות 
צה"ל,  מול  ערב  צבאות  להתמודדות  ביחס  חדשה  ומערכתית 
בייחוד מצד צבא מצרים. המלחמה הייתה גם לזירת עימות כחלק 
מהמלחמה הקרה, כאשר מדינות ערב נתמכו וחומשו על ידי ברית 
ידי ארצות הברית ולמוקד  המועצות, בזמן שישראל נתמכה על 
לטובת  נטתה  והכף  המלחמה  שהתארכה  ככל  גושי  בין  מתח 

ישראל, עד כדי איום סובייטי מוחשי להתערבות צבאית.
למלחמה היו השפעות מדיניות ופוליטיות רבות; היא הייתה 
הישראלית  הפוליטית  במערכת  למהפך  העיקריים  הגורמים  בין 

וסללה את הדרך להסכם השלום בין ישראל למצרים.

ענבי זעם
 

מבצע "ענבי זעם" הוא מבצע צבאי שביצע צה"ל בדרום לבנון 
בין ה-11 באפריל וה-27 באפריל 1996 בעקבות ירי רקטות של 
ארגון חיזבאללה לכיוון יישובים בגבול הצפון. המבצע התקיים 
ימים   17 ארך  המבצע  ה-14.  לכנסת  הבחירות  לפני  כחודש 

ובמהלכו נורו עשרות קטיושות לעבר הצפון.
יגאל  המתנקש  ידי  על  רבין  יצחק  נרצח   1995 בנובמבר  ב־4 
על  והכאה  המוני  אבל  של  לתופעות  הביאה  ההתנקשות  עמיר. 
חטא, הן בקרב מחנה הימין והן בקרב מחנה השמאל. האשמות 

נתניהו  נתניהו.  וביניהם  ומנהיגיו,  הימין  כלפי  הוטחו  רבות 
הואשם בהסתה שקדמה לרצח. התמונות מן הנאום בכיכר ציון, 
מתים,  ארון  נישא  כשמאחוריו  צעד  שבה  ברעננה  ההפגנה  ומן 
של  פער  על  הראו  קהל  דעת  סקרי  נגדו.  תעמולה  ככלי  שימשו 
כמועמד  התגבש  אשר  פרס,  ובין  נתניהו  בין  אחוזים  כשלושים 
שהיה  משמעותי  יתרון  לעומת  זאת  אלו.  בבחירות  השמאל 

לנתניהו לפני הרצח.
החדשה  הממשלה  כראש  פרס  הושבע   1995 בנובמבר  ב־22 
כשנה  להיערך  אמורות  היו  הבחירות  הרצח.  לאחר  שהקים 
לאחר מכן. כשלושה חודשים לאחר הרצח, ב־3 בפברואר 1996, 
זה  בשלב   .1996 במאי  ל־29  הבחירות  הקדמת  על  פרס  הודיע 
בנתניהו  התמיכה  בבחירות.  הוודאי  הזוכה  הוא  פרס  כי  נראה 
פחות  של  לתמיכתם  זוכה  הוא  כי  הראו  וסקרים  בשפל,  הייתה 
מרבע מהמצביעים. פרס נראה כמועמד השקול והרציני. הופעתו 
בחברתם של מנהיגי העולם, כנשיא ארצות הברית ביל קלינטון, 
אשר הגיעו להלוויית רבין, כמו גם עשרות שנות ניסיונו והאווירה 
בכיר  מדינאי  של  כבוד  הדרת  לו  נתנו  הרצח,  לאחר  הציבורית 

וכ'ממשיכו של יצחק רבין'. 
נראה היה כי הציבור חפץ בהמשך תהליך אוסלו, וכי הימין אינו 
מסוגל למנוע את המשך התהליך. שלבי הביצוע של ההסכמים, 
שבהם נסוג צה"ל מן הערים הפלסטיניות, התבצעו בשקט וללא 
את  צה"ל  פינה  בדצמבר  ב־10  המשותק.  הימין  מצד  מחאה  כל 
טול כרם וב־11 בדצמבר את שכם. צעדים אלו, שבזמנים כתיקונם 
היו נתקלים בביקורת חריפה ומחאות, עברו ללא כל תגובה מצד 
קצר  כה  זמן  הבחירות  תתקיימנה  אכן  אם  כי  היה  נראה  הימין. 
)כחצי שנה( לאחר הרצח, לא יהיה ביד הימין להספיק ולהתארגן 

ולשנות את מצב הדברים מקצה אל קצה.
ב־11  זעם,  ענבי  למבצע  היציאה  בשל  התרחש  המהפך  אך 
באפריל הורה פרס על מבצע מקיף לטיהור קיני מחבלים בלבנון, 
אשר כונה מבצע ענבי זעם. לאחר מותו של רבין שמר פרס בידיו 
לאהוד  רבים,  כפי שדרשו  אותו,  העביר  ולא  הביטחון,  תיק  את 
שהביא  דבר  ומקרוב,  אישי  באופן  המבצע  את  ניהל  פרס  ברק. 
תעמולת  לצורכי  בעיקרו  נועד  המבצע  כי  הימין  להאשמות 

בחירות. 
המבצע הסתבך כאשר ב־18 באפריל פגע צה"ל, שלא בכוונה, 
בבניין בכפר קנא שבו הסתתרו אזרחים לבנונים. כמאה אזרחים 
נהרגו בתקרית. התקרית הביאה לסיום המבצע בלחץ בינלאומי, 
של  תמונותיהם  זמנו.  טרם  המבצע,  הסתיים  באפריל  וב־27 
ישראל  ערביי  אוכלוסיית  בין  לניכור  גרמו  קנא  בכפר  ההרוגים 
רק  לא  פרס  היה  זקוק  וצמוד  אישי  בחירות  במסע  פרס.  ובין 
לקולות ערביי ישראל, כי אם גם לתמיכתם הנלהבת. נראה היה כי 

בתקרית כפר קנא איבד פרס את קולותיהם של רבים מהם.

עופרת יצוקה

שהוביל  רחב-היקף  צבאי  מבצע  היה  יצוקה  עופרת  מבצע 
תשס"ט  בכסלו  ל'    2008 בדצמבר   27 בין  עזה  ברצועת  צה"ל 
בעקבות  תשס"ט,  טבת  כ"ב  ראשון,  יום   2009 בינואר  ל-18 
במערב  ויישובים  אזרחים  על  מהרצועה  פוסק  בלתי  רקטות  ירי 
הנגב. מטרתו הייתה פגיעה קשה בממשלת חמאס על מנת לגרום 
למציאות ביטחונית טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה, תוך 

חיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות ככל שניתן. 
 — הראשון  למבצע:  יעדים  שלושה  הוגדרו  דבר  של  בסופו 
ליצור רגיעה ביטחונית שתשרוד לאורך זמן; השני — למנוע את 
יכולת חמאס להתחמש; והשלישי — להחזיר את החייל החטוף 
סוף  לקראת  רק  חד-משמעית,  ולא  הוגדר,  זה  יעד  גלעד שליט. 
המבצע. ב-17 בינואר, לאחר 22 ימי לחימה, הכריזה ישראל על 
הפסקת אש חד-צדדית, שנכנסה לתוקפה למחרת בשעה 2 לפנות 
בוקר, וכוחות צה"ל החלו לצאת בהדרגה מהרצועה וסיימו את 
לפני  כחודש  התרחש  הזה  המבצע  גם  בינואר.  ב-21  יציאתם 

הבחירות אך לא גרם לדחיית הבחירות.

עמוד ענן

מבצע עמוד ענן היה מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה, שהחל 
ב-14 בנובמבר 2012 והסתיים ב-21 בנובמבר 2012. המבצע החל 
עם חיסולו בסיכול ממוקד של אחמד ג'עברי, מפקדה בפועל של 
הזרוע הצבאית של החמאס. במהלך המבצע נערכו אלפי תקיפות 
כ-1,500  עזה  מרצועת  נורו  ובמקביל  עזה,  ברצועת  יעדים  על 
ערי  לעבר  גם  ירי  בוצע  ולראשונה  הדרום  יישובי  לעבר  רקטות 
הסתיים  וירושלים. המבצע  אביב  תל  לציון,  ראשון  בהן  המרכז 
כניסה  כלל  לא  המבצע  אש.  הפסקת  על  בהכרזה  שבוע  כעבור 
ובאופן  האוויר  חיל  ידי  על  בעיקרו  והתנהל  לרצועה  קרקעית 

מצומצם, חיל הים, חיל התותחנים ויחידות נוספות. 
לפי דובר צה"ל, במהלך המבצע פגע צה"ל בלמעלה מ-1,500 
ישראל  על  נורו  ומנגד  בכירים,  טרור  פעילי  כ-30  והרג  מטרות 
כיפת  מערכת  ידי  על  יורטו  מתוכן   421 כאשר  רקטות,   1,506
אזרחים  וארבעה  חיילים  שני  נהרגו  המבצע  במהלך  ברזל. 
ישראלים, כתוצאה מפגיעת רקטות. אזרח נוסף שנדרס בעת שרץ 
כשנה  מפצעיו  נפטר  קשה,  ונפצע  מלאכי  בקריית  מוגן  למרחב 
וחצי לאחר המבצע. לפי צה"ל נהרגו ברצועה 177 בני אדם, מהם 
120 מחבלים ו-57 אזרחים. על פי מרכז המידע למודיעין ולטרור 
זוהו 169 הרוגים ברצועה, מתוכם 101 פעילי טרור ו-68 אזרחים 
 139 במבצע  נהרגו  פלסטינים,  מקורות  פי  על  מעורבים.  בלתי 

פלסטינים, רובם אזרחים, מתוכם 34 ילדים. 
המבצע הסתיים ללא הכרעה צבאית, אך שני הצדדים היריבים 
הצליח  המבצע  התוצאה,  במבחן  לניצחון.  טענו 
לחזק, לפחות זמנית, את כוח ההרתעה של ישראל 
שלאחר  בשנה  עזה.  ברצועת  החמאס  שלטון  מול 
תום המבצע פחת ירי הרקטות מרצועת עזה בלמעלה 
מ-98%. המבצע התרחש כחודשיים לפני הבחירות 

ולא גרם כאמור לדחיית הבחירות.
הרי  צבאית  למערכה  ייצא  צה"ל  באם  כי  נציין, 
לפני  בלבד  ימים   17 של  קצר  זמן  בפרק  שמדובר 
הימשכות  שבהחלט  כך  שנקבע  הבחירות  מועד 
מועד  לשינוי  להוביל  יכול  המבצע  של  והרחבה 
תוצאות  את  לשנות  יכול  ואף  ולדחייתו  הבחירות 
הלחימה,  סביב  השיח  אפילו  בהרבה.  הבחירות 
להיות  עובר  השייח  התוצאות:  את  לשנות  עלול 
ביטחוני ואילו המפלגות החברתיות נפגעות קשות. 
כמו כן, גורם חרדי אומר כי זליגת הקולות לליכוד, 
עלולה להתחזק משמעותית בהנחה ונתניהו ימשיך 

במדינות תקיפה עד לבחירות.

מפציצים ובוחרים
ממלחמת יום כיפור ועד 'עופרת יצוקה', מ'ענבי זעם' ועד 'עמוד ענן' – 
המבצעים והמלחמות שנערכו בדרך לקלפי • כיצד השפיע מבצע צבאי 
על זהות המנצח בבחירות, מתי הובילה מלחמה לדחיית תאריך הבחירות 
בחודשיים ואלו מבצעים הוכתרו בהצלחה

עמוד ענן

עופרת יצוקה מלחמת יום הכיפורים



13
03-6164242

1
08-9739030

08-9739040

17
02-5382823

02-5388622

שקלים9
ון

יג
ט

ר 
סי

גל
רו

ק
מי

ר 
ס

ק
מי

ור
ט

קי
ץ 

ה
מג

ון
מז

ד 
ב

ע
מ

די
שר

מ
ר 

קר
מ

ת
כי

כו
 ז

ם
יי

יר
כ

ם49
לי

ק
ם99ש

לי
ק

ש

בן
או

ר 
ט

ס
טו

ם199
לי

ק
ש

ני
סו

ת 
רכ

ע
מ

ה
מ

צל
מ

ם
די

א
טי 

ול
ק

ה ו
ט

ק
רו

ט
ס

קונ
ס 

מנ
סי

ש 
בו

ם 
לי

 כ
חי

די
מ

ם 
ריי

כי
ם 

רי
ס

קי
מ

ם 
גני

מז
ל  

ול
 כ

א
ל

45 ליטר
זכוכית כפולה

טורבו
2000 ואט

קונים מוצר מעל 1500 שקלים
ומקבלים מוצר שני לבחירה 

 מי 
יודע



כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19 10
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מוסריותם הפתאומית של הפלגנים
במקום שהציבור בישראל יבחן את איכותם של המתמודדים להנהגת המדינה, הוא עסוק מבוקר 
עד ערב בפרשיות משנה חסרות טעם ⋅ הניחו לנו מדיונים על צוללות ופריצה לסלולר, פראנויה 

וגלידת פיסטוק, וספרו מה מציע כל מועמד עבור מדינת ישראל וקידומה ⋅ וגם: הסטנדרטים 
הכפולים של התקשורת

הייתה  תמיד  בחירות  מערכת 
זוכר  לא  אני  מגעילה,  ותהיה 
כרוך  היה  שלא  פוליטי  מאבק 
בלכלוכים אישיים. כל אלו המקוננים על 
ה"תהומות אליהם התדרדרנו", התעוררו 
רק כאשר המועמד בו הם תומכים נתפס 
כך  גרועה.  באמירה  מועד  או  בקטנותו 
למשל אלו שטענו תמיד נגד נתניהו שהוא 
"לחוץ ומזיע", פתאום הם אלו שתוקפים 
שלהם  גנץ  לבני  שגרמה  המראיינת  את 
להיות בדיוק בסיטואציה הזו לעיני ואזני 
צורת  עם  בעיה  לו  שיש  מי  ישראל.  כל 
הוא,  באמירותיו  קודם  שיפשפש  השיח, 
את  בדיוק  שעיצבו  מאלה  הוא  לא  האם 

אותה הצורה.  
מי האפסיים יהיו כאן אתנו או בלעדינו, 
של  נפרד  הבלתי  אבל  האפל  הצד  זה 
ורדוף  לחוץ  גנץ  בני  כן,  הדמוקרטיה. 
וגלידות  סיגרים  אוהב  ביבי  פראנויה, 
פיסטוק בחמגשית, פייגלין חובב קנאביס 
על הר הבית ואשתו של נפתלי בנט הכינה 
נכון.  הכל  כשרה.  לא  במסעדה  קינוחים 
אם זה באמת מהותי בעיניכם, דושו בכך. 
אך אם אתם יודעים להפריד עיקר מתפל, 
ועיברו  הקטנונית  לרכילות  לה  הניחו 

לשיקולים המהותיים. 
לפי  לבחון  צריך  מקצוע  איש  בעיני, 
מידותיו  לפי  לא  המקצועיות,  יכולותיו 
גבהות  או  מראהו  יפי  או  התרומיות 
ידיים  צריך  נגר  מנצח.  היעיל  מילותיו. 
טובות, רואה חשבון צריך לדעת חשבון 
הנגר  קורנס.  להניף  לדעת  צריך  ונפח 
יכול להיות מכוער, הנפח פרנואיד ורואה 
עבודתם  שאת  זמן  כל  שתיין.  החשבון 
וצדדיהם  אישיותם  נאמנה,  עושים  הם 
ואם  לציבור.  עניין  בהם  אין  האחרים 
או  קטנותם  אז  במלאכתם,  מפליאים  הם 
כמו  להם.  נאה  תוספת  אך  היא  מוזרותם 
על  לינקולן  נשיא ארה"ב אברהם  שאמר 
הגנרל  במלחמה  שלו  הניצחונות  קבלן 
הוא  מה  "תבדקו  השתיין  גראנט  יוליסס 

שותה, ותמליצו לכל הגנרלים". 
לכן, אם לדעתי תשאלו, אני ממליץ לכל 
סיגרים  חמגשיות,  על  הפוליטיקאים 
הרי  זה  נתניהו.  של  כמו  פיסטוק  וגלידת 
ההצלחות  קבלן  הוא  ביבי  עצמו.  הוכיח 
הגדול ביותר שהיה בזירה הדיפלומטית, 
ישראל.  במדינת  והכלכלית  המדינית 
ואם  מענייננו,  אינן  האישיות  חולשותיו 

אז  רוח,  מצב  לו  תעשה  שמפניה  עוד 
שישתה לרוויה. אם כדי לקבל הכרה של 
אז  פיסטוק,  גלידת  צריך  בגולן  ארה"ב 
כדאי שנזמין ממנה גלונים. על חשבוננו. 
גם  בינלאומית  הכרה  לקבל  נוכל  כך 
בשטחי יו"ש, לחסל את פרוייקט הגרעין 

של איראן ולהחריב את ההסתדרות. 
"ניקיון  אחר",  "שיח  המציגים  אלו 
משותף"  "טוב  בעם",  "אחדות  כפיים", 
או כל בולשיט אחר, דומים לרואה חשבון 
כושל  נגר  או  חתיך,  הוא  למה  שמסביר 
מלחכי  כל  מוסרי.  הוא  למה  שמסביר 
גנרלים  אלא  אינם  הנקיה"  ה"פוליטיקה 
שתיינים  אינם  שהם  שמסבירים  מובסים 

כמו יוליסס גרנט. 
בחירות,  של  לרכילות  תתרגלו  אז 
למילים  התרגלו  ממנה.  והתעלמו 
"ערכיות ונשגבות" על דמוקרטיה וניקיון 
מה  על  לכו  מהן.  גם  והתעלמו  כפיים, 
יעבדו  ושלא  עצמו,  את  והוכיח  שיעיל 

עליכם. 

סטנדרט אחד לשמאל, 
וסטנדרט אחד לנתניהו

על  המדינה  מבקר  דו"ח  פורסם  השבוע 
גנץ, שהצליח  הפעילות העסקית של בני 
ממשטרת  שקלים  מיליון   50 לסדר 
בראשה.  עמד  שהוא  לחברה  ישראל, 
צריך  אך  היום,  מסדר  מהר  ירד  הסיפור 
בגלל  לא  גנץ.  בני  נגד  בחקירה  לפתוח 
שטויות  זה  נוראית,  בפרשייה  שמדובר 
אותו  שתבדוק  מנהלי  הליך  כל  לדעתי. 
וכל  פגמים,  בו  תמצא  מגדלת  בזכוכית 
למצוא  אפשר  תמיד  מורכב  עסקי  הליך 
נוקטים  עם  ובמיוחד  אפלה  פרשנות  לו 
ביצירתיות, ואין לדבר סוף. כשמחפשים 
צריך  אבל  מוצאים.  תמיד  בדווקנות, 
קבעו  וכאן  כולם,  כלפי  והגינות  שוויון 

ששטויות הן פשע.  
דין  לבית  הורגלנו  לנתניהו,  הקשור  בכל 
שדה שקובע מיידית, בקולניות ובנחרצות 
בכל אולפן ובכל כותרת - שכל חשד הוא 
פשע מוכח. למרות שזה גורנישט. אז אם 
גבוה,  כך  כל  מוסרי  רגישות  רף  מציבים 
אך הוגן הוא להחיל אותו על כולם באופן 
הסטנדרט  זה  אבל  נורא,  זה  שוויוני. 

האיום שקבעו כאן. 
סטנדרט איום, אך הוא רק בשביל נתניהו. 

כלפי בני גנץ קבעו שופטי ותלייני השדה 
סטנדרט אחר, כי "זה רק חשד, ואין כוונה 
הבא".  לנושא  ונעבור  בחקירה,  לפתוח 
שלישי  כאייטם  זה  את  דחפו  האולפנים 

וקצר, ובפרינט זה בעמוד 8. 
יוצא  המדינה  מבקר   ,2015 בחירות 
על  בדו"ח  הבחירות  לפני  שבועיים 
הוצאות בית ראש הממשלה. הדו"ח פתח 
לאולפנים  זומנו  הליכוד  שרי  מהדורות, 
דקות  לעניין  והוקדש  הסברים,  לתת 
שידור ארוכות וכותרות אדומות גדולות. 
החקירה בעניין כמובן נסגרה בלא כלום. 
בדיוק כמו 13 פרשות אחרות שבהן דשו 
אדומות  ובאותיות  באריכות  בתקשורת 
גדולות, וקבעו בנחרצות שהנאשם אשר. 
החמגשיות,  הבקבוקים,  בהחזרי  כך 
רהיטי  הגלידות,  כיפור,  ביום  החשמלאי 
הגן, המטפלת הסיעודית, ההובלות ועוד. 
מוצאים,  תמיד  כשמחפשים  זה,  ככה 
באולפנים  והכתבלבים  שטייטל  והדיפ 
צריך  לכן  נתניהו.  אצל  רק  מחפשים 
לפתוח בחקירה גם נגד הבולשיט נגד בני 
גנץ. אסור להשתיק את הפרשה, כי שוויון 
התעקשתם  כולם.  בפני  להיות  צריך 
לקבוע רף גבוה ל"מוסריות" שביקורת או 
חשד הם אשמה, אז היו עקביים בכך. גם 

כלפי בני גנץ, לא רק כלפי נתניהו.  
למה נתניהו תמיד מושחת אצלם? אביא 
איש  טאוב,  גדי  פרופ'  של  דבריו  את 
מאד,  הגון  איש  אך  כשמאל,  שמוגדר 

והוא היטיב להסביר זאת השבוע. 
כי  עובד,  זה  איך  יודע  חושב שאני  "אני 
משם באתי. וזה לא שכל ממציאי ומפיצי 
העלילות הם מניפולטורים ציניים. חלקם, 
אולי אפילו רובם, חושבים באופן שהופך 
לומר  שאפשר  באופן  לאמינות,  עלילות 
עליו שהוא נוגע לצורה ולתחביר, ופחות 
לדבר  ויש  והתוכן.  המילים  למשמעות 
והוא  אותו.  להכיר  שכדאי  פנימי  היגיון 

לא כולו ציניות.
ההיגיון הוא כזה: הכיבוש הוא רוע אחד 
גדול. מי שתומך בו הוא לפיכך רשע. מי 
הוא  הגון  שלא  מי  הגון.  לא  הוא  שרשע 
מושחת. ולכן, בקצה ההיגיון הזה מחכה 
מה  חשוב  כך  כל  שלא  הבטן  תחושת 
האישום הספציפי, כי הוא רק ביטוי אחד 
של אמת גדולה יותר שמתחבאת מאחורי 

הכל.
באופן  נכון  לא  האישום  אם  גם  ולכן 



מי האפסיים יהיו כאן 
אתנו או בלעדינו, 

זה הצד האפל אבל 
הבלתי נפרד של 
הדמוקרטיה. כן, 

בני גנץ לחוץ ורדוף 
פראנויה, ביבי אוהב 

סיגרים וגלידות 
פיסטוק בחמגשית, 

פייגלין חובב קנאביס 
על הר הבית ואשתו 

של נפתלי בנט הכינה 
קינוחים במסעדה 

לא כשרה. הכל נכון. 
אם זה באמת מהותי 
בעיניכם, דושו בכך. 
אך אם אתם יודעים 

להפריד עיקר מתפל, 
הניחו לה לרכילות 

הקטנונית ועיברו 
לשיקולים המהותיים.

"
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קונקרטי, הוא מספיק דומה למה שאמור 
מפני  בו,  שנאמין  בשביל  נכון  להיות 
לאמת  חיצוניים  ביטויים  הם  אלה  ששני 
מדלגים  וככה  מראש.  ידועה  פנימית 
מאישום לאישום באותה תחושה כנה של 
זעזוע על אמת שנרמסה, שבאופן מקרי - 
- התבררה בינתיים  אבל לא מאד קריטי 
כשקר. אבל זה בכלל לא מה שחשוב. כי 
ברור שמשהו פה לא בסדר, ושיש "ריח 

רע" שנודף מ"כל זה".
בוגדנית,  צוללות  עסקת  לא  זה  אם  לכן 
תמורת  כולנו  של  הביטחון  את  שמכרה 
זה  אז  במניות,  לנתניהו  פרטי  רווח 
לגרמנים  אישור  או  שהרוויח,  דוד  בן 
יכול  שלא  מפסידה  חברה  או  למכור, 
מהבוקר,  החדש  או  שהרוויחה,  להיות 
משהו  או  לבד,  החליט  שהוא  יתכן  איך 
אחר. הפרטים הם רק התפאורה כאן, לא 

המחזה.

הבחירות הן עדיין גם 
על כלכלה

סדר היום הביטחוני דחק השבוע את סדר 
הדברים,  מטבע  לשוליים,  הכלכלי  היום 
יותר  בסיסי  שלב  הוא  האישי  הביטחון 
למרות  מסלאו.  של  הצרכים  בפירמידת 
שכמו שאומר ראש הממשלה נתניהו בכל 
הזדמנות, שבשביל ביטחון צריך כלכלה 
חזקה. בלי כלכלה אין מאיפה לממן את 
ותהיה  הייתה  הכלכלה  ולכן  הביטחון, 
העולם  תפיסת  בכל  עיקרי  מרכיב  תמיד 
נוכחת  לא  הכלכלה  עדיין,  אך  פוליטית. 
כעת במערך השיקולים של רוב האנשים, 

וזה יכול לעלות ביוקר.  
האשראי  דירוג  דו"ח  התפרסם  השבוע 
)סוכנות  פיץ'  הדירוג  סוכנות  של 
הדירוג מנתחת כל מדינה לפי הביצועים 
הסיכונים  מה  וקובעת  שלה,  הכלכליים 
נקבעת  להם  ובהתאם  בה,  הקיימים 
הריבית  יותר,  שמסוכן  ככל  הריבית. 
גבוהה יותר(, ובו ישראל ממשיכה להיות 
זה  דו"ח   .)+A( גבוה  במקום  מדורגת 
בה  שהשיח  בחירות  בתקופת  שפורסם 
עבר להיות בטחוני, כמעט ולא זכה לדיון 

פומבי. וחבל שכך. 
דו"ח דירוג זה בטח שחרר אנחת רווחה 

משר האוצר כחלון, אשר סיכן במדיניותו 
את מעמדה הכלכלי של ישראל, והורדת 
הדירוג הייתה ריאלית וקרובה. אך למרות 
שלא הוריד את הדירוג, הדו"ח לא חסך 

ביקורת מהמדיניות שכחלון ניהל כאן. 
מטרה  לכל  התקציבית  הפזרנות 
מרובות  פריווליגיות  ומתן  "חברתית" 
לא  בבד  בד  כאשר  לחץ,  קבוצת  לכל 
למשל  )כמו  תקציבי  מקור  לכך  נמצא 
בגירעון,  לעלייה  הביאו  מיסים(,  גביית 
אשר חרג מן היעד. גם יחס החוב-תוצר 
תקופה  אחרי  כחלון  בתקופת  הדרדר 
ארוכה של מגמה חיובית. למרות שכעת 
רמת הדירוג לא ירדה, קל להבין לאן נגיע 

אם נמשיך במגמה זו. 
דו"ח זה הוא כלי עבודה חשוב ב"לעשות 
להבין  שרוצה  הפשוט  לאזרח  שכל" 
איפה אנחנו נמצאים היום לעומת מצבנו 
לפני 4 שנים, אך הוא נבלע בלו"ז הצפוף 

של שיח טילים. 
שבועיים  עוד  שהבחירות  לזכור  חשוב 
מדינת  של  הבאות  לשנים  קריטיות  הן 
אלא  הביטחוני,  בהיבט  רק  לא  ישראל 
האם  כלכלי.   – בעיקר  אפילו  ואולי  גם 
אבי  של  הסתדרות  כלכלת  תהיה  זו 
זו  האם  אחראית.  כלכלה  או  ניסנקורן, 
כלכלה  או  חזקים,  וועדים  כלכלת  תהיה 
החלשים  לעובדים  הזדמנות  שתיתן 
תהיה  זו  האם  הקטנים.  ולבעלי העסקים 
למדינה  ישראל  את  שתהפוך  כלכלה 
שזו  או  זרים,  למשקיעים  אטרקטיבית 
המחוברים.  את  שמשרתת  כלכלה  תהיה 
האם זו תהיה מדינה מרובת ביורוקרטיה 
דואגת(,  ההסתדרות  )שלהם  ופקידים 
משרירות  שמנותקת  חופשית  כלכלה  או 
ליבם ומהאינטרסים של פקידים הדואגים 

בעיקר לשמר לעצמם את הכיסא. 
סוגיות אלה כאן ועמנו, הן ימשיכו ללוות 
אותנו עוד הרבה שנים, וכדאי שבבחירות 
מנותקת  ולא  מושכלת,  תהיה  ההחלטה 
אינני  זמני.  ביטחוני  עיסוק  בגלל  רק 
בידי  נשלט  בעיתונות  היום  סדר  נאיבי, 
מה  ידי  על  ולא  ו"מפחיד",  שדחוף  מה 
מחשיבות  לרגע  להמעיט  )ובלי  שחשוב 
ואני   – אחראי  בוחר  כל  אך  הביטחון(, 
יודע לקחת  מקווה שזה רבים מאיתנו – 
את  רק  ולא  החשוב  את  גם  בחשבון 

הדחוף.

גנץ בועידת אייפא"ק. צילום: אלכסי רוזנפלד
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השבוע ראינו בקמפיין ש"ס את הפניה לציבור 
המצביעים הפוטנציאלי שלהם, דרך המרצים 
הידועים כדוגמת הרב יגאל כהן והרב זמיר כהן. 
סביר להניח, שנראה בימים הקרובים עוד ועוד מאותם 

מרצים שישתתפו בקמפיין הזה של ש"ס. 
זה הדבר שהיה הכי נכון ומתבקש מצידה של ש"ס לעשות. 
כמי שנמצא בימים ובאירועים מסוימים של אותם מרצים 
המצליחים לסחוף קהל של רבבות במשך כל השנה כולה, 
אני לא יכול שלא לתמוה ולשאול למה רק עכשיו, עשרה 
ימים לפני הבחירות, ש"ס נזכרת בציבור גדול שמגיע לכנסים 
אלו, ימי עיון לנשים, שבתות קירוב ועוד ועוד? הרי זה 
בדיוק הקהל שמתנדנד היום בין ביבי לש"ס. זה הקהל 
שנמצא בצפון ובדרום בעיקר, שרוצה מסורת ומורשת. 
עד היום, בכל מערכת הבחירות הנוכחית לא היה ניסיון 

אמיתי לפנות לציבור זה. 
ייתכן, ונזכרו בציבור הזה בכוונה שבוע וחצי לפני 
הבחירות, כדי למקסם יכולת להביא אותו אל הקלפי, 
והלחץ הזה יעשה את שלו. אבל, כשבש"ס מדברים על 
שישה מנדטים יציבים בסקרים, ומנסים להביא את הקהל 
הנוסף. הקהל הזה נמצא שם, בכנסי ההתעוררות של ארגוני 

הקירוב השונים. 
ועם כל זאת, טוב שעכשיו פונים לקהל זה שעשוי להביא 
לש"ס מנדט נוסף על מה שמנבאים לה הסקרים )כן זה שוב 

הסקרים( כי תמיד עדיף מאוחר על בכלל לא. 

הבחירות וההסלמה

המתיחות בדרום שבינתיים הגיעה גם למרכז, נמצאת בזמן 

הכי קריטי במערכת בחירות כשבועיים לפני יום הבוחר. 
מה שראינו השבוע זה שוב ניסיון של ארגון הטרור חמאס 
לקבוע לאזרחי ישראל איך ייראו כאן החיים. זה בעצם 
לא רק לקבוע לאזרחי ישראל, אלא גם לראש הממשלה 

בנימין נתניהו. 
נתניהו, היה אמור השבוע לחגוג כל הדרך אל הקלפי, אחרי 
הישג מדהים שמדינת ישראל חיכתה לו שנים רבות. ההישג 
של ההכרה מטרמאפ בריבונותה של מדינת ישראל ברמת 
הגולן הוא לא עניין של מה בכך. צודק נתניהו שהתקשורת 
לא נתנה להכרה הזו בגולן ביטוי מספיק. נכון, גם התקשורת 
צודקת שלא נתנה לכך ביטוי הולם בגלל המתיחות שהייתה 
השבוע. כששניהם צודקים זה מפחית ממודעות הציבור 
לכך שסוף סוף אחרי עשרות שנים יש הכרה בריבונותה 

של מדינת ישראל ברמת הגולן. 
אף ראש ממשלה שהיה כאן לא הצליח בעניין הגולן. 
נתניהו והיחסים המצוינים שלו עם ממשל טראמפ הצליח, 
ומדובר בעצם בהישג היסטורי. המתיחות שהייתה השבוע 
גרמה לו לקצר את ביקורו בארצות הברית ולשוב לכאן כדי 

לטפל בעניינים כדבריו. 
מה שראינו השבוע מהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, וגם 
מבוגי יעלון וגבי אשכנזי זו פוליטיקה. לא סתם פוליטיקה, 

אלא פוליטיקה קטנה. 
לא רק הם עשו פוליטיקה השבוע על חשבון ביטחונם 
של אזרחי ישראל, גם השר הלא פחדן וחבר הקבינט נפתלי 
בנט. בנט, שמצבו בסקרים קשה ביותר )חוץ מהסקרים של 
מומו פילבר המתפרסמים בתאגיד השידור הציבורי, יגיע 
הזמן ונספר גם למה( לא בחל בשום אמצעים כדי לתקוף את 
נתניהו והממשלה שלא עושה מספיק מול החמאס ברצועת 
עזה. כאילו שבנט עצמו הוא לא שר בממשלה הזאת, הוא 
לא חבר בקבינט )בעצם הם שניים שם בקבינט, הוא ושקד(. 

הראיונות שלו השבוע בתקשורת הגחיכו אותו עוד יותר. 
נשאלת השאלה, אם אתה חושב שנתניהו נכנע לחמאס מדוע 
לא פרשת מהממשלה. והאמת לאזרחים צריכה להיאמר, 
אין לאף אחד פתרון קסם למה שקורה ברצועת עזה. נכון, 
מאז צוק איתן החמאס נרתע מלשגר טילים לעבר אזרחי 
ישראל. אבל ההרתעה הזו הלכה ופחתה בשנה האחרונה. 

בשבוע האחרון ההרתעה הזו הסתיימה כמעט לחלוטין. 
גם לטענות השמאל ובני גנץ שנתניהו היה צריך בשלוש 
וחצי שנים הללו של השקט מרצועת עזה לקדם מולם תהליך, 
אין להם שום אחיזה במציאות. עם מי בדיוק ינהלו שם 
משא ומתן? הרי מדינת ישראל יצאה מרצועת עזה, לכן 
מה שנראה כאן בתקופה הקרובה זה שוב פעם ניסיון של 
להכיל את האירועים עד כמה שניתן ורק אם לא תהיה ברירה 
יצאו למבצע שבסופו נגיע לנקודת הסיום של צוק איתן. 

נתניהו, שמצד אחד רוצה להצטייר כמנהיג ימין חזק שאינו 
נכנע לטרור, ומהצד השני רוצה להמשיך ולהישאר שקול 
- יעשה הכל כדי לא לצאת למבצע עכשיו, ערב הבחירות. 
הבחירות הללו יסתיימו בעוד כשבוע וחצי, וחרף המצב 
הביטחוני הזה הן יסתיימו עדיין בניצחון של הליכוד ונתניהו 
וגוש הימין. לאחר מכן הוא )נתניהו( ילך למבצע צבאי 
רחב כמו צוק איתן אם ימשיך החמאס בכל יום לטעות עם 

טיל לעיר אחרת. 

העבודה של גבאי

אם לא שמתם לב מפלגת העבודה נותנת פייט בשבוע 
האחרון. אותה מפלגה שאך לפני שבועיים עדיין קיבלה 

בסקרים באזור השישה מנדטים מתאוששת. 
בסקרים האחרונים שפורסמו היא מקבלת באזור העשרה 
מנדטים, ישנם גם סקרים פנימיים של המפלגות השונות 
שם מפלגת העבודה מקבלת גם 12 ו13 מנדטים. השבוע, 
המשיכו בצמרת המפלגה לצאת לכינוסים ברחבי הארץ. 
באחד הכינוסים של מפלגת העבודה בצפון השבוע, האולם 
הגדול ממילא היה מלא עד אפס מקום, משכך לקחו מידית 
אולם אחר וגדול יותר כדי שיוכל לאכלס את הקהל הרב 

שהגיע. 
גם הקמפיין המצוין של המפלגה הזו, כמו גם הקריאות 
הלא מתלהמות של אבי גבאי ושאר חברי מפלגת העבודה 
השבוע בעקבות המצב הביטחוני בדרום. כל אלו יחד גורמים 
למצביעי השמאל לאט לאט להבין שהם חוזרים לבית 
הטבעי שלהם - מפלגת העבודה, מול מפלגת הכלאיים של 
גנץ ולפיד. אני לא יודע אם נשאר לאבי גבאי מספיק זמן 
עד הבחירות כדי להחזיר את המפלגה הזאת למספר גבוה 
יותר במנדטים, אבל כן ברור שנעשית שם עבודה נכונה 
שמבהירה ומסבירה לציבור מצביעי השמאל למה דווקא 

מפלגת העבודה היא דרכם. 
אם יתמיד אבי גבאי בדרך זו בעשרת הימים הקרובים 
הוא עוד עשוי להפתיע עם מספר גבוה יותר של מנדטים 

ממה שמנבאים לו הסקרים. 
ורק לחשוב, אם אבי גבאי באמת היה במשחק מול נתניהו 
ולא הצמד גנץ לפיד, היה כאן הרבה יותר מעניין. הויכוח 
של ימין ושמאל היה חוזר למלא את החלל ופחות ריבים 

אישיים חסרי תועלת של לפיד וגנץ מול נתניהו. 

חוזרים הביתה
אחרי קמפיין לא ממוקד, ש"ס פונה לבסוף לקהל המתנדנד באמצעות רבני הקירוב, מוטב מאוחר מאשר לעולם 

לא • וגם: חוסר היכולת להכריע את חמאס והתהליך הנכון של אבי גבאי שעשוי להציל את מפלגת העבודה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

ההסלמה בעזה
צילום: זיו קורן



תבחרו את הטעם האמיתי שלכם

הטעם האמיתי



האדמו''ר מסלאנים האדמו''ר מפינסק קרלין הגרמ''צ ברגמן

כ"ב אדר ב' תשע"ט 1429/3/19

האדמו''ר מאלכסנדר

האדמו''ר מזוועהיל האדמו''ר מפרמישלאן

האדמו''ר מדושינסקיא

האדמו''ר מדעעש

האדמו''ר מויז'ניץ הגר''ש בעדני האדמו''ר מזוטשקאהראשל''צ הגר''י יוסף

מרן הגרי''ג אדלשטיין מרן הגר''ש כהן

האדמו''ר מקאליב מרן האדמו''ר מבעלזאהאדמו''ר מקרעטשניף

האדמו''ר מנדבורנה



מראות פורים

15 כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל

האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק

הגרב''מ אזרחי

הגרב''ד פוברסקי

האדמו''ר מתולדות אהרן

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי

הגר''מ צדקההראשל''צ הגר''א בקשי דורוןהגרח''מ וואזנר

הגרמ''ה הירשהגרמ''ד סולובייצ'יקהגרי''מ מורגנשטרן

הגאב''ד הגרי''ט וייסהאדמו''ר מקוסוב ויז'ניץהאדמו''ר ממבקשי אמונה הגר''ד לנדו

הגרי''מ שכטרהאדמו''ר ממודז'יץ
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