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מצפצפים על החוק
לפני כמה חודשים התבשרנו על
כניסתו לתוקף של חוק חדש, שאוסר
על משלוח דואר זבל למחשבים שלנו.
נראה לי שכולם מצפצפים על החוק
הזה: מדי יום אני מקבל עשרות מיילים
מחברות מסחריות שונות, שאין לי
מושג כיצד הגיעה כתובת הדואר
האלקטרוני שלי אליהן, עם הצעות

לרכוש מוצרים כאלה ואחרים.
איזו משמעות יש לחוק אם המחשב
הביתי שלנו ממשיך להיות מוצף
בדואר זבל? הרי ברור שאנחנו לא
נתלונן על כל שולח מייל מהסוג הזה
(ובכלל, היכן ובפני מי מתלוננים?), כי
אז לא יישאר לנו זמן פנוי לפתוח את

המחשב.
תלַײאביבאייל שבירו,

מלחמה ללא הפסקה
„אחרי ינואר תהיה מלחמה" בטוח
עפר שלח („ידיעות אחרונות” 16.11).
וההסבר: „התפיסה העתיקה שלנו
מודדת כל חיסול עלַײפי מדד אחד
בלבד: האם אנחנו יכולים לבצע אותו
בלי עונש מיידי". לכן, לשיטתו,
החמאס שהוא „ארגון ממושמע שיש לו
כרגע אינטרס מובהק לא לעורר את
הלחימה, ינסה לממש את כל הבטחות
הנקם שהוא צובר בחודשים האחרונים,

אחרי הבחירות”.
מטרתו האסטרטגית של החמאס,
שיהיה ממושמע גם אחרי הבחירות,
היא השמדת ישראל. הטקטיקה שלו
היא רצח יהודים ללא אבחנה, ושדרוגו
הפוליטי רק ייעל את הפעלתה
אחריהן. רק לחץ על ראשי הארגון הזה
ודומיו לעסוק בהישרדות במקום
בטרור — דהיינו חיסול ממוקד — הוכח
כיעיל. עובדה זו כולאת בסתירה את
מי שמנסה להטיל על ישראל אחריות
לטרור: בעודו מהלך עלינו אימים
בסיפורים על תאוות נקם אטביסטית,
הוא „מוכר" לנו תאוריה על טרוריס-

טים רציונלים וממושמעים.
אם הם רוצחים פנטיים, הם בני
מוות. אם הם רציונלים וממושמעים,
חובה ללמדם שלא כדאי לרצוח

יהודים. כך או כך, דינם חיסול.
תלַײאביבספי סגל,

מכירת חיסול?
עלַײפי סבר פלוצקר („ידיעות
אחרונות” 16.11), מדינת ישראל מכרה
את מניותיה בבנק לאומי לקונגלומרט
אמריקני שקונה ומוכר הכל, בכל מכל,
שאין לו ניסיון בהפעלת מערכת
בנקאית ושאין כל ערבויות שיש לו

חוסן כלכלי עתידי מספק.
עסקת המכירה הזו מעוררת אי
נוחות. החל מההעדפה של גורם זר על
פני גורמים מקומיים, שהפער בין
הסכום שהציעו לבין ההצעה האמריק-
נית היה זניח, וכלה בשאלה שאיש לא
שאל עד כה: האם לידידות הקרובה בין
בעלי החברה האמריקנית לבין שר
האוצר אהוד אולמרט היה משקל
בהחלטה למכור את הבנק דווקא לחברה

הזרה.
כך או אחרת, חבל מאוד שהמדינה
דחתה את הצעתו של שר האוצר היוצא,
נתניהו, לחלק את מניות הבנק לציבור.
צעד „אנטי ביבי” זה עלול לגרום לכך

שבסופו של דבר כולנו נפסיד.
אשדודאירית שביט,

מכתבים

מה עושים עם רני רהב? מי שלא רצה אותו כיחצן
קיבל אותו כדמות ב„ארץ נהדרת". מי שלא רצה
אותו כדמות ב„ארץ נהדרת", קיבל אותו כמיליונר
המתווך בעסקאות ענק. מי שלא רצה אותו כמיליונר
המתווך וגו', קיבל אותו כמארח קבלת פנים
כמעטַײממלכתית לזכר יצחק רבין. ומי שסתם לא
רצה אותו, סתם קיבל אותו. זירקו את רני רהב
מהדלת — ותמצאו אותו תקוע בחלון, לאחר שניסה

להשתחל דרכו.
מה אני רוצה מרהב מלבד מה שרוצה ממנו כל
אזרח פשוט — שייתן לנו חופשה קצרה מעצמו ויחזור
להיות היחצן במקום האייטם? הנה מה: להבין אותו.
להבין מה בעצם אומרת עלינו הצלחתו הפנומנלית.
היכרות עם דמותו התקשורתית של רהב אינה
רומזת לכם יותר מאשר שיש מין רני רהב כזה, עם
קול מתחנחן ובית מידות בסביון, שתפקידו להעביר
לשרי אריסון את צלחת הקשיו כשמתחשק לה. לא
מישהו שהייתם קונים ממנו קומוניקט משומש. ובכל
זאת, חלק ניכר מהחברות הגדולות בישראל בחרו

באיש להיות חלון הראווה הציבורי שלהן: יחצן ודובר
בשכר מופלג.

איך זה קורה? הרי רוב הזמן רהב אינו עסוק כלל
בדחיפת לקוחותיו, אלא בפעילות הפוכה: הסתרתם,
מיגונם, הקמת חומות שיחצצו בין התקשורת לבינם.
ייתכן שזו דרישתם הלגיטימית. אבל מה קורה
כשרהב צריך לעסוק, מדי פעם, בפעילות לשמה
התכנס, כלומר ביחצנות, שיפור תדמית או, חלילה,
הצלת הלקוח מפיאסקו תקשורתי מושלם? למשל
בפרשת „רמדיה”. למשל בסיפור עזיבתה של אריסון
את הארץ. למשל במקרה עידן עופר וההסתבכות

היפנית של „צים".
בכל המקרים האלה התגלה רהב במצב חסר
אונים: אין לו מושג איך לטפל נכון, והוא נסוג לשלב

טילי של תגובות לתקשורת בנוסח „רעה,האינפנ
רעה, רעה", „אנחנו לא קשורים" ומכתבים והודעות
המנוסחים ברמת בן השבע הממוצע — מבוכה
מקצועית גדולה לעצמו, לענף היחצנות, ובוודאי

ללקוחותיו. 

אני לא מקנא בלקוח של רהב שזקוק לו באמת.
ברגע האמת יגלה הלקוח הזה שיש לו אולי יופי של
מארח למסיבותַײגן בסביון, אבל אין לו אסטרטג
תקשורתי שיודע מה עושים עכשיו, כלומר את

העבודה האמיתית.
אז איך בכל זאת הפך רהב ליחצן הבכיר בישראל,
לחביבם ומקורבם של בעליַײהון ולסלבריטי בזכות
עצמו, שמסיבותיו הפכו כמעט אגדתיות? ובכן, כפי
שזה נראה מכאן, כשרונו הגדול והנסתר של רהב הוא
היכולת לדבר שוטף בשפתם של לקוחותיו העשירים,
להפוך למעין ד"ר דוליטל השולט בקודים הפנימיים
שעליהם נשענים לא מעט מבעליַײההון הבכירים
במשק. להיות אחד מהחבר'ה. להשתלב בשלמות. מין
מר ריפלי שכזה, או, אם תעדיפו, זליג וודיַײאלני,
המפגין הזדהות מוחלטת עם פטרוניו וסגנונם. נדמה
שלאנשים מסדר הגודל של עידן עופר ושרי אריסון
הנזקים התדמיתיים הקלים שרהב גורם מעת לעת לא
באמת משנים. אהבתו הבלתי תלויה ומסיבות החצר
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בחירות≈איתן הבר

מה החליט שרון?
על מפלגת העבודה כבר נאמר לפני שנים שהיא
מתה, ורק היא אינה יודעת על כך. על הליכוד כתבו
ואמרו דברים דומים כשהחליט אריק שרון לחסל — זו
המילה הנכונה — את ההתיישבות היהודית בגושַײקטיף.
הליכוד, בין ששרון יחליט להיצמד לפטמותיו ובין
שיפרוש ממנו, „גמר את הקריירה". לבחירות הקרובות
הוא יופיע כשאר בשרו העני, ברוח ובחומר, של הליכוד

לגלגוליו, הליכוד שהיה.
מדינת ישראל עוצרת היום, מחר, את נשימתה. מה
יחליט שרון: להישאר או לפרוש? אנשים לא יעצמו עין
הלילה, יתפללו לבורא עולם שיישאר, שיילך, הכל לפי
המתבונן. אנחנו יודעים את התשובה כבר היום, והנה היא
לפניכם, מדויקת אמיתית: אריק שרון יעשה מה שטוב
וחשוב רק לאריק שרון. נעמי בלומנטל, איוב קרא, גילה
גמליאל — הם אפילו לא קביים עבורו להלך בשדה
מוקשים. בילדותנו, גם בימי שרון הילד, היו קוראים להם
בשם הנלעג „חיַײקק". עד היום איני יודע את פירוש

המילה. „חיַײקק”.
שרון יושב אתמול, היום, בביתו, וצוחק על כל העולם
ועל האיומים המצחיקים: אם יפרוש לא תשרוד מפלגתו
החדשה יותר מקדנציה אחת. נו, באמת — זה בדיוק מה
שהוא רוצה. לנצל את הקדנציה הבאה כדי להביא שלום
כולל ולהיכנס לספרי ההיסטוריה, שני בגדולתו אחרי
בןַײגוריון. בגילו חושבים רק על הקדנציה הבאה, ומה
שיבוא אחר כך — ברוך הבא. מה הוא, שמעון פרס?
(והתשובה היא אגב כן, מבחינת האמביציות לדור

הקרוב).
שרון משוכנע שהוא הגיע לקפלן 3 בירושלים 20
שנה לפחות מאוחר מדי, ועכשיו עליו למהר ולמלא את
החסר. אומרים לו שאפילו בןַײגוריון הגדול לא הצליח
ברשימה משלו לכנסת? קודם כל מאוד מחמיא לו
שמזכירים את שמו באותה נשימה עם בןַײגוריון, ושנית

— אם יקבל יותר מנדטים מבןַײגוריון, האם לא יהיה גדול
ממנו?

שרון לא צריך את הליכוד כפלטפורמה אידיאו-
לוגית לבחירות. מילא השטחים, גוש קטיף, אבל מה מַײ5
המ"מים של ז'בוטינסקי ומפלגתו אפשר להציג כהישג
של ממשלתו? מזון — מעולם לא היו עניים כה רבים
ומקררים כה ריקים; מרפא — אף פעם לא היתה מערכת
הבריאות בשפל תחתיות כמו היום; מורה — נו, באמת, יש
מי שחושב שמערכת החינוך שלנו עומדת במבחן
כלשהו?; מלבוש — חבל על הזמן; ומעון (מגורים) — הבא
ונשכח את המ"ם החמישי. שרון, כמובן, יכול לטעון
שהתוצאות יהיו יותר חיוביות בקדנציה הבאה, אבל למי

שבטנו מקרקרת מרעב אין זמן לחכות.
כאמור, שרון כבר לא זקוק למסגרת הרעיונית של
הליכוד, שהתפרק מזמן מנכסיו האידיאולוגיים. מה
ששרון צריך הוא את המסגרת הארגונית: את הסניפים,
את ההתלהבות של מי שיודעים שיפסידו את פרנסתם
אם הליכוד יפסיד בבחירות, את המכוניות והפעילים
שידחפו לקלפיות את אותם מאות אלפים שיצביעו תמיד

ליכוד ואפילו לא יידעו ששרון אינו עומד בראשו.
כך או אחרת, תהא החלטתו אשר תהא, הוא לא עבד
50 שנה תמימות, יום וליל, כדי שאיזה „שמענדריק",
כמו אהוד יתום או מיכאל רצון, יעצור אותו. ואגב, זה לא

|■|יתום, רצון וחבריהם שכינו אותו תמיד „הבולדוזר"?
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תרבות הרהב≈רענן שקד

יחצן החצר

היום לפני 60 שנה נפתחו בעיר
נירנברג בגרמניה משפטי

הראווה של 24 מראשי השלטון
הנאצי , ביניהם מרטין בורמן,

הרמן גרינג ורודולף הס

המינויים בעליון≈דניאל פרידמן

הפוסל במומו
במאמרו „בלתי ראוי ובלתי חוקי" („ידיעות אחרו-
נות" 16.11) ביקר יצחק זמיר את שרת המשפטים,
שאינה מכנסת את הוועדה לבחירת שופטים וכך גדל
העומס על ביתַײהמשפט העליון, שמכהנים בו כיום רק
12 שופטים. הרשימה מסתיימת באזהרה מוסווית,
לפיה „יהיה זה ביזיון", אם שאלת התנהגותה של שרת

המשפטים „תובא להכרעה בפני ביתַײהמשפט".
אשר לעומס, יש לזכור שהוא נובע במידה רבה
מכך שביתַײהמשפט עוסק בעניינים שהוא אינו צריך
לעסוק בהם. למשל, שאלת הריסתם של בתיַײהכנסת
ברצועת עזה, ובקרוב עניין ה„בומים" העלַײקוליים
ברצועה. מבחינה זו אני מטיל ספק אם מינוי 3 שופטים
נוספים, שימשיכו באותו קו, יפתור את בעיית העומס.
אשר לאי כינוס הוועדה, אין אפשרות להתעלם
מההקשר. הוועדה לא כונסה מחמת התנגדותם של
שופטי ביתַײהמשפט העליון למינויה של פרופ' רות
גביזון, שגם פרופ' זמיר מודה שהיא מועמדת ראויה.
הרכב הוועדה לבחירת שופטים הוא כזה שכמעט לא
ניתן למנות שופט בניגוד לרצונם של שופטי העליון,
שהכתיבו בשנים האחרונות את המינויים לביתַײ

המשפט שבו הם מכהנים.
התוצאה עגומה. שופטי ביתַײהמשפט העליון נהגו
בענין זה בדרכים שלא ניתן להשלים איתן. הם התנגדו
למינויה של פרופ' נילי כהן, העולה ברמתה על
המינויים שהוצעו על ידם, ועשו זאת תוך שימוש
בשיטות פסולות והפרה בוטה של הכללים שהם

קובעים לגופים אחרים.
כעת הם מתנגדים למינויה של רות גביזון.
במקומה יציגו מן הסתם מועמדים הנופלים ממנה
ברמתם. הם גם ממשיכים לדבוק בשיטה הבלתי
חוקית, שלפיה נבחרים נשיא העליון והמשנה לנשיא
לפי הוותק. התוצאה גלויה לעין. כבר היום פועל
ביתַײהמשפט העליון בהרכב החלש ביותר בתולדותיו,
ואם לא תיעשה פעולה ממשית לשיפור המצב — תחול

לאחר פרישתו של אהרון ברק הידרדרות נוספת.
מה צריכה לעשות שרת המשפטים כשהיא נתקלת
במצב זה, כאשר היא חותרת להעלאת הרמה ולשיפור
ביתַײהמשפט העליון, והאם עליה לכנס את הוועדה
תוך התעלמות מההידרדרות הצפויה? ברור שהמצב
שנוצר איננו רצוי, אך הפתרון אינו נעוץ בבחירה
מהירה של שופטים, רק כדי למלא את השורות, אלא
בחקיקה שתשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים,
תצמצם את השפעתם של שופטי ביתַײהמשפט העליון,
ועם זאת תבטיח מינויים ראויים ותציל את ביתַײ

המשפט מידי עצמו.
הייתי רוצה להאמין שאזהרתו של פרופ' זמיר, כי
פעולתה של שרת המשפטים עלולה לבוא להכרעה
בפני ביתַײהמשפט היא אזהרה ריקה. איני סבור שביתַײ
המשפט יכול לדון בכך. הוא בוודאי לא יהיה להוט לדון
בשאלת התנהגותם הפסולה של שופטי ביתַײהמשפט
העליון בענייני המינויים או בשאלה אם ניתן לפסול
מועמדת מחמת השקפותיה. ביתַײהמשפט העליון מנהל
מאבק לא ראוי נגד שרת המשפטים, והדעת נותנת
שהוא פסול מלהשתמש בסמכותו כבג"צ במאבק זה.

|■|צריך לקוות שלפחות כלל זה יתקיים.
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ההצבעה „המזרחית" 
אגדה תקשורתית (ומפלגתית) מספרת
שישראלים ממוצא מזרחי נוטים להצביע
לליכוד לא משום שהם מזדהים עם המצע
המדיני של המפלגה אלא משום שהם מזדהים
עם הדימוי הלאַײאשכנזי שלה. לאגדה שקרית
ומתנשאת זו אין ידיים ורגליים. בסקרים רבים
הוכח כי לרוב המצביעים ה„מזרחיים" דעות
ועמדות מדיניות מגובשות היטב: ניציות,
ימניות וקרובות לאלה של מרכז הליכוד. מתי
בכל זאת הם הצביעו באחוזים גבוהים למפלגת
העבודה או למועמדיה לראשות הממשלה?
כשקצה נפשם בשלטון המושחת, המסוכסך
והבלתיַײיעיל של ממשלות הליכוד דאז
וכשהרצון לשינוי חברתי וכלכלי גבר על

הרתיעה מן המצע המדיניַײהיוני של העבודה.
מניתוח החלטות ההצבעה של בני עדות
המזרח ברור כשמש ש„השד העדתי" משפיע רק
בשוליים צרים ביותר על העדפותיהם
הפוליטיות. רובם המכריע מצביעים לפי
שיקול דעת רציונלי, רעיוני ומנומק. פוליטיק-
אים שירצו לזכות בנתח גדול מקולות

מזרחיים" — בדיוק כמו מקולות ה„רוסים",ה„
ה„אשכנזים" וה„צברים" — יצטרכו לשכנעם
גם בבחירות הקרובות שהם מציעים לנו עתיד
טוב יותר, שכוונותיהם כנות ושבכוחם לממשן.
תעמולת הרגש והפנייה העדתית כשלעצמן לא

יעבדו.

האינפלציה חוזרת
מבלי משים, חזרה האינפלציה. ממאי עד
אוקטובר עלו המחירים בישראל בקצב שנתי
של 5.2%. בששת החודשים הקודמים, בין
אוקטובר אשתקד למאי השנה, הם עלו בקצב
שנתי של 1% בלבד. בינואר 2005 היינו עדיין

במגמת אינפלציה שלילית של כ2%.
את התפרצות האינפלציה מסיברים 3
גורמים: הדולר, הכסף והנפט. נתחיל בדולר.
מחג הפסח פוחת השקל מול הדולר בַײ6% —
אבל בחצי השנה שקדמה לאפריל 2004 יּוסף
השקל בַײ0.5%. התפנית בשער החליפין, שבאה
בהפתעה, מקבילה לתפנית באינפלציה. על
אף כל השכלולים בשווקים, ממשיכה הכלכלה
הישראלית לסבול מהקשר ההדוק בין
השינויים בשער המטבע האמריקני לשינויים

במדד המחירים לצרכן.
מכאן — לכסף. כמות הכסף שבידי האזרחים
קפצה השנה בַײ22% ומַײ2004 — בַײ38%. באותו
פרק זמן גדלה כמות הסחורות והשירותים
שמייצרת הכלכלה הישראלית בַײ10% בלבד.
זינוק כה תלול באמצעי התשלום הנזילים,
שאין לו כיסוי בהתרחבות בפעילות הכלכלית
הריאלית, חייב להתבטא, במוקדם או במאוחר,

במחירים. והמחירים, כצפוי, אכן עלו.
הגורם השלישי שהשפיע על שובה של
האינפלציה לנוף המשק הישראלי היה הנפט
היקר. ישראל אמנם מייבאת מעט נפט וייקורו
יכול להסביר רק תוספת חדַײפעמית קטנה
לאינפלציה, אך כתוצאה מהתייקרות הנפט
עלו גם המחירים של מוצרים רבים עתירי
אנרגיה. מעגל העלאות המחירים התרחב

והגיע לכיסי כולנו.
התסמונת של פיחות לאַײצפוי בשקל והאצת
האינפלציה מזכירה את ימי האביב הסוערים
של 2002. אז נטען כי ההידרדרות בשווקים
הפיננסיים נובעת מהגירעון המתרחב בתקציב
הממשלה, מבריחת ההון לחו"ל בשל
האינתיפאדה ומאובדן האמון של הציבור
בנחישות הלוחמה האנטיַײאינפלציונית של
בנק ישראל. כעת לממשלה תקציב מאוזן,
השקעות זרות זורמות ארצה, מצבנו הבינלאומי
מצוין והנגיד החדש של בנק ישראל נודע

בחוסר סלחנותו כלפי האינפלציה.
ואף על פי כן, השקל מאבד מערכו, כוח
הקנייה נשחק והריביות עולות. המסקנה:
בכלכלה, כמו בכל תחום אחר של חיי החברה
העכשווית, אין הסברים פשטניים („הגירעון
אשם", „הנגיד אשם"); יש רק מסע ארוך של

לימוד מהניסיון ותיקון שגיאות.

ססבברר  פפללווצצקקרר

   ˇˇˇ   ≤∞∞µ חיים הורנשטייןישראלים

הנגב≈ירון לונדון

החזון מת
עיירות הפיתוח בדרום הן כישלון. לא מפני שלא הושקע בהן די, אלא מפני שהושקע בהן יותר מדי

הממשלה, בתרועה אחרונה לפני פירוקה,
הודיעה על תוכנית לפיתוח הנגב שבהגשמתה
יושקעו בעשור הבא 17 מיליארד שקל. התוכנית
מזכירה ביומרתה את מפעלי הפיתוח הגרנדיוזיים
בַײ20 שנותיה הראשונות של המדינה. אז באו עולים
בהמונים, הוקמו עשרות יישובים, נבנו רבבות
דירות ב„שיכונים עממיים", יובש אגם החולה, הונח

מוביל המים הארצי והוקם הכור בדימונה.
אחדים מהמיזמים האלה הצליחו ואחרים נכשלו.
עיירות הפיתוח בדרום הארץ הן כישלון, אך לא
מפני שלא הושקע בהן די, אלא מפני שהושקע בהן
יותר מדי. מדוע הוקמו? המתכננים הגדירו זאת כך:
יש לממש את ריבונותה של המדינה הצעירה על
חבלי הארץ הבלתי מיושבים, יש לפזר את
האוכלוסייה, יש לנצל באופן מרבי את משאבי
הטבע ולכונן מרכזי אספקה ועיבוד תוצרת בטבורם

של אזורים חקלאיים.
מדוע נכשלנו? כוחנו הצבאי ייתר את הצורך
בהתיישבות „עד התלם האחרון". הצטופפות
האוכלוסייה בערים הגדולות הקנתה לתושביהן
יתרונות שאינם מצויים בפריפריה. הנגב אינו
עשיר במחצבים, והחרושת הנסמכת עליהם אינה
זקוקה לכוחַײאדם רב. החקלאות מצומצמת ונשענת
על פועלים זולים. מספר העיירות גדול מדי

ותפרוסתן צפופה מדי.
מבחן התוצאה לימד כי המשיכה לערים

הגדולות גברה על רצונה של המדינה בפיזורה של
האוכלוסייה. האוכלוסייה החזקה נטשה את עיירות
הפיתוח והותירה את החלשים, שאין בכוחם לטפח
את יישוביהם כדי שימשכו את המעמד הבינוני. בזה
אחר זה נכשלו הניסיונות להעתיק לנגב תעשיות
עתירות עבודה, המבוססות על שכר נמוך ותמיכות
ממשלתיות נדיבות. כסף טוב הושלך אחרי כסף רע.
למה התעקשנו? כי פיתוח הנגב נקשר
באסטרטגיה מסויימת של התפשטות במרחב
הגיאוגרפי. לאסטרטגיה הזאת הוצמדה המילה
„חזון", המרוממת אותה למעלת צו מוסרי, דרישה
שאין לערער עליה, משימה העוברת מדור לדור
כלפיד. דוד בןַײגוריון מפלונסק, איש העלייה
השנייה ששנא את העיר ובאחרית ימיו רעה צאן
בשדהַײבוקר, חייב אותנו לחזונו המרהיב והמיותר.

מוטב להשתחרר מאחיזתו של „החזון" הזה.
מה יקרה אם המדינה לא תעשה מאמצים
מיוחדים למען פיתוחו של הנגב? יש להניח שמיצוי
משאבי הקרקע הזמינים באיזור המרכז ידחוף את
האוכלוסייה המתגוררת באיזור הזה לעבר האזורים
שבהם הקרקע זולה יותר. כך הפכה ראשוןַײלציון
לעיר הרביעית בגודלה, כך עקרו מפעלים רבים
לשוליהן של ערי החוף, כך התפתחו יבנה ואורַײ
עקיבא וכך נבנים בקדחתנות מרכזי תעשייה
ומסחר לאורכו של כביש חוצה ישראל. אם המדינה
רוצה להחיש את התהליך הזה, כל שעליה לעשות

הוא לפתח את רשת הרכבות ולסלול כבישים נוחים
שיובילו למרכז עירוני אחד ויחיד בדרום. עוגן
אורבני חזק אחד יתפשט כמו טיפת דיו על גבי נייר

סופג.
ומה יהיה על המדבר השומם, על תושבי עיירות
הפיתוח שהם או אבותיהם שוגרו דרומה בגלל
שיגיונותיה של המדינה ועל הבדואים? התשובה
היא שאת המדבר אין צורך לכסות בשלמת בטון
ומלט ואף לא בדשאים וגינות ירק. הוא טוב ויפה
כפי שהוא. 140 אלף הבדואים מפוזרים על פני
כַײ800 אלף דונם, שטח הגדול פי 16 משטחה של
תלַײאביב, שאוכלוסייתה גדולה פי שלושה, אבל
תרבותם אינה מתאימה לעיור חפוז וכפוי. חיובם
לחיות בעיירות הוליד זוועות כרהט וכסייפה. הם
זקוקים להעדפה מתקנת, אבל דווקא השארת רובם
במקומותיהם היא ההעדפה היעילה ביותר. זה יקר
מבחינת יוקר אחזקתם של שירותים נאותים, אבל
יותר זול מדחיקתם לעיירות הסותרות את שלב

ההתפתחות שבו הם שרויים.
בעיירות הפיתוח אין סיבה להשקיע עוד מכספי
המדינה, זולת מאשר בחינוך ובתחבורה מהירה
שתאפשר לתושביהן לעבוד גם ביישובים הרחוקים
ממקומות מגוריהם. תחבורה מהירה תהפוך את
שדרות ונתיבות, ואפילו דימונה וירוחם, לפרברים,
אולי אף פרברים אמידים, של בארַײשבע. אין צורך

|■|ביותר מזה.

לימור (33) ומוטי (34) סלפטי מבארַײשבע, כוריאוגרפים ומנהלי מרכזי המחול „קסם הגוף" בדרום. הכירו בגיל 14 כרקדנים על רחבת הריקודים,זוגות.
חוגגים השנה 10 שנות נישואים ושני ילדים, שהולכים בעקבותיהם ונמשכים למחול. לימור: „אצלנו בבאר-שבע מאמינים שרק החולמים מגשימים.

הופך למציאות".אם אתה חולם לבד — זה סתם חלום, אם אתה חולם ביחד — החלום 


