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התחדשות עירונית לשכונות בית"ר
בוועדה המקומית אושרו תוכניות לפרויקט התחדשות עירונית
במתחמי סלע ,בית"ר ,ורסקו .התוכנית ,הכוללת מתחמי פינוי
בינוי ,צפויה לשנות את פני העיר ולהעניק מתיחת פנים מרשימה
לכניסה המערבית לחדרה

העיר חדרה
מועצת העיר
מבנה אירגוני
אגף פניות הציבור
ישיבות מועצה
חופש המידע
מוסדות וגופים עירוניים
מבקר העירייה
גופי סמך
המעגל הירוק
דוחות תקופתיים

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להתחדשות עירונית במקבץ שכונות סלע ,בית"ר ,ורסקו .מדובר בתוכנית הכוללת מתחמי פינוי בינוי,
שביכולתה לשנות את פני העיר ולהעניק מתיחת פנים מרשימה לכניסה המערבית לחדרה.
התוכנית מקודמת במסגרת פרויקטים ביוזמת בעלי הזכויות ,ומנוהלת באמצעות חברת א.ת.ו.ס – אסטרטגיות תכנון וסביבה ,המתמחה בליווי של בעלי דירות
עד לאכלוס הדירות החדשות .את הפרויקט מתכנן משרד האדריכלים "גנותלרמן ופיק אדריכלים".

נתיב מרכז צעירים
התכנית הלאומית לילדים ונוער 
360
לינקים  דף ראשי

מתחם סלעבית"ר כולל כיום  158יחידות דיור ,ובאישור רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( נוסף אליו גם מתחם רסקו הכולל חוכרים של רמ"י וכן שטחים פנויים
ללא חוכרים.
בסך הכל תכלול התוכנית  1,800יחידות דיור 2,500 ,מ"ר מסחר 8,000 ,מ"ר משרדים 5,000 ,מ"ר שב"צ )שטח לבנייני ציבור( ,וכ 7,000מ"ר שטחים
פתוחים.

קישורים שימושיים

תוכנית פינוי בינוי מתחם סלעבית"ר מציעה התחדשות עירונית לשכונת מגורים המצויה בעברו הצפוני של רחוב דוד שמעוני בסמיכות לגשר אריאל שרון
ולתחנת הרכבת ופארק העסקים אנרג`י פארק.
התוכנית מציעה פינויים של  9בנייני מגורים הכוללים  190יחידות דיור ועוד  6בתים צמודי קרקע בבינוי חד קומתי ,ולהקים במקומם קומפלקס מגורים בהיקף
של  1,300יחידות דיור ,וכן שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של  6,500מ"ר.
התוכנית מציעה דופן מסחרית בקומה כפולה לאורך צדו הצפוני של רחוב דוד שמעוני ,תוך יצירת המשכיות ועידוד אינטראקציה עם הרחוב הציבורי ,כאשר
מעל לקומה המסחרית הכפולה מוצעים מגדלי מגורים בגובה של  15קומות .בלב המתחם מוצע שצ"פ )שטח ציבורי פתוח( ,כאשר מצדו הצפוני יוקמו מגדלי
מגורים בני  20קומות ומצדו הדרומי מבנים בני  15קומות .בחלקו המערבי של המתחם ,בסמוך למסילת הברזל ,מתוכננים שני מגדלי מגורים בני 32
קומות .בחלקו המזרחי של המתחם ,לאורך רחוב פרנק ,מוצע מבנה הכולל קומת קרקע מסחרית ,כאשר בחזיתו כיכר ציבורית המשתלבת עם הכיכר
המתוכננת בתוכנית המקבילה במתחם רסקו ,תוך שימת דגש לצומת ,וכן שני בנייני מגורים בני  17ו 25קומות .עוד מציעה התוכנית הקמת  2קומות חניונים
תתקרקעיים.
תוכנית רסקו מציעה פינויים של  9בנייני מגורים הכוללים  95יחידות דיור ,ובמקומם הקמה של קומפלקס מגורים בהיקף של  500יחידות דיור וכן שטחי
מסחר ומשרדים בהיקף של  7,500מ"ר .בחזית הפונה לדוד שמעוני ולרחוב פרנק מוצע מבנה מסחר ומשרדים בגובה  5קומות ומעליו מבנה מגורים בן 33
קומות .כמו כן מוצעת כיכר מסחרית בצומת הרחובות דוד שמעוניפרנק באופן התואם למוצע במגרש מעברו השני של רחוב פרנק .בנוסף מוצעים שני
מגדלי מגורים בגובה של  31ו 21קומות.
תוכנית רסקו ביחד עם תוכנית בית"רסלע מהוות השלמה אחת של השנייה ,ומגשימות את אחת ממטרותיה המרכזיות של תוכנית המתאר של העיר לריפוי
והחייאת הרקמה העירונית הקיימת והפיכת חלק אורבאני משמעותי של העיר לשכונת מגורים מודרנית ופעילה .מעבר לכך ,התוכנית הופכת מקטע מרכזי
של ציר הרוחב של העיר ,המשתזר ממערב למזרח ,ויוצק נופך אורבאני לציר זה שכיום מהווה נתק תפקודי ואורבאני ממערב העיר אל המע"ר.
בוועדה המקומית הוסבר כי תכנון השכונה ופרישת השימושים והמבנים בה ,יוצרים שער כניסה הולם לעיר בסמיכות לאנרג`י פארק ותחנת הרכבת,
ולמעשה מייצר את המחבר העירוני בין פארק העסקים על מגוון שימושיו ובין המע"ר הקיים העומד אף הוא בפני התחדשות .כל זאת תוך יצירת שכונת
מגורים איכותית ובעלת מגוון טיפוסי דיור ,הנותנת מענה הן לתושבי השכונות הקיימות והן לאוכלוסיות חדשות המחזקות את השכונה ,את מתחמי התעסוקה
הסמוכים ואת העיר בכלל.
התוכנית אף מציעה טיפוסי בינוי שונים ,המאפשרים מגוון סוגי דיור למגוון אוכלוסיות ,לפי עקרונות הקיימות ומענה לצרכים חברתיים.
לאור כל זאת המליצה הוועדה המקומית על הפקדת התוכניות בוועדה המחוזית ,תוך עמידה בתנאים כמו בדיקת היתכנות כלכלית אשר תבחן את כלל
המטלות התשתיתיות הנדרשות להקמתו של הפרויקט ,כולל בדיקות תחבורה ,תשתיות ושטחי ציבור.
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התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות בחדרה
ידיעות השרון
4,447 likes

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה תוכנית להתחדשות
עירונית בחדרה שתכלול  1,800יחידות דיור ,חלקם בפינויבינוי 
שתשנה את פני השכונות הישנות .אחד התושבים" :מקווים שזה
לא יהפוך להליך ארוך ומסורבל"
מירית גולן
פורסם08:46 ,07.12.16 :
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שתף

"אין ספק שמגיע לתושבי האזור הזה לחיות בתנאים של העולם המודרני ולא
כפי שהם מתגוררים כיום" .כך אמר השבוע תושב שכונת רסקו בחדרה
בעקבות אישור התוכנית להתחדשות עירונית בשכונות סלע ,בית"ר ורסקו
בחדרה .התוכנית אושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והופקדה בידי

הוועדה המחוזית .אלו הן שכונות מיושנות המאופיינות בבתי שיכון משותפים ,עם
תשתיות שחוקות שחזותן הנשקפת לנוסעים על גשר אריק בעיר ,אינה מלבבת
כלל.
ידיעות השרון
7 hrs

משנים את חזות העיר חדרה
מאות אלפי שקלים לשיפוץ מוסדות חינוך בחדרה

רפי רפאלי ,אביה של הדוגמנית בר רפאלי,
הגיש תלונה על חריגת בנייה בבית אביו של
ראש עיריית הוד השרון
https://goo.gl/nRUkIw
)צילום :יוגב עמרני(

"התושבים מתגוררים פה בבתים מטים לנפול ,בצפיפות ,עם נזילות ביוב ומראה כללי
שמשדר מצוקה ועזובה .אני רק מקווה שזה לא יהפוך להליך ארוך ומסורבל ושהוריי
יספיקו ליהנות מהשינוי" )צילום :אסף פרידמן(

המהפך

מהעירייה נמסר ,כי בסך הכל תכלול התוכנית ,שחלקה יהיה גם פינויבינוי,
 1,800יחידות דיור 2,500 ,מ"ר שטחי מסחר 8,000 ,מ"ר משרדים5,000 ,
מ"ר שטח לבנייני ציבור ,וכ 7,000מ"ר שטחים פתוחים.
במסגרת התוכנית תוקם
גם דופן מסחרית בקומה כפולה לאורך צדו הצפוני של רחוב דוד שמעוני,
כשמעל לקומה המסחרית הכפולה מוצעים מגדלי מגורים של  15קומות.
בלב המתחם ,כך על פי העירייה ,יתפרשׂ שטח ציבורי פתוח שמצִ דו הצפוני
יוקמו מגדלי מגורים בני  20קומות ומצדו הדרומי ,מבנים בני  15קומות .בחלקו
המערבי של המתחם ,סמוך למסילת הברזל ,מתוכננים שני מגדלי מגורים בני
 32קומות.

שכונת סלע .בניינים
עתיקים ,תשתיות
ישנות צילום :אסף פרידמן

בחלקו המזרחי של המתחם ,לאורך רחוב פרנק ,כך על פי התוכנית ,מוצב
מבנה הכולל קומת קרקע מסחרית ,ובחזיתו כיכר ציבורית המשתלבת עם הכיכר
המתוכננת בתוכנית המקבילה במתחם רסקו ,תוך שימת דגש לצומת ,וכן שני

בנייני מגורים בני  17ו 25קומות .עוד מציעה התוכנית הקמת שתי קומות
חניונים תתקרקעיים.

לדוגמא:הובלות,איטום

בתוכנית המתייחסת לפינוי בינוי רסקו ,יפונו תשעה בנייני מגורים ,בני 95
יחידות דיור ,ובמקומם יוקם קומפלקס מגורים בהיקף של  500יחידות דיור וכן
שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של  7,500מ"ר.
בחזית הפונה לדוד שמעוני ולרחוב פרנק ,מוצע מבנה מסחר ומשרדים בגובה
חמש קומות ומעליו מבנה מגורים בן  33קומות.

לדוגמא:תל אביב,חיפה

כמו כן מוצעת כיכר מסחרית בצומת הרחובות דוד שמעוניפרנק .בנוסף ,מוצעים
שני מגדלי מגורים בגובה של  31ו 21קומות.
על פי העירייה ,תוכנית רסקו ביחד עם תוכנית בית"רסלע ,נבנו כמשלימות זו
את זו ומגשימות את אחת ממטרותיה המרכזיות של תוכנית המתאר של חדרה,
להפיכת חלק אורבאני משמעותי ,של העיר לשכונת מגורים מודרנית ופעילה.
לימודי משחק

 12תגובות
רפי רפאלי הגיש
תלונה על חריגת
בנייה בבית אביו
של ראש עיריית
הוד השרון

 8תגובות
אלוהים נמצא
בפרטים
הקטנים :הצצה
נדירה לפגייה
ב'וולפסון'

 6תגובות

התוכנית מנוהלת על ידי חברת א.ת.ו.ס )אסטרטגיות תכנון וסביבה( שמתמחה
בליווי בעלי הדירות עד לאכלוס בדירותיהם החדשות .את הפרויקט מתכנן משרד
האדריכלים "גנותלרמן ופיק אדריכלים".
בוועדה המקומית הסבירו ,כי תכנון השכונה ופרישׂת השימושים והמבנים בה,
יוצרים שער כניסה הולם לעיר בסמיכות לאנרג'י פארק ותחנת הרכבת.
אחד התושבים ,יליד שכונת רסקו ,שהוריו עדיין מתגוררים בבית ילדותו ,אמר
בעקבות אישור התוכנית ,כי "התושבים מתגוררים פה בבתים מטים לנפול,
בצפיפות ,עם נזילות ביוב ומראה כללי שמשדר מצוקה ועזובה .אני רק מקווה
שזה לא יהפוך להליך ארוך ומסורבל ושהוריי יספיקו ליהנות מהשינוי".
עו"ד שחר בז'רנו ,תושב יד שמואל הממוקמת מעברו השני של כביש דוד
שמעוני וממול מתחמי רסקוסלעבית"ר ,סיפר שגם בשכונה שלו עמלים על
קידום תוכניות להתחדשות עירונית" :יש לנו כבר  82חתימות של תושבים
ומשרד עו"ד שמטפל בנו .אצלנו זה לא יזם שהגיע והציע ,אלא הפוך  יוזמה של
התושבים .התחדשות עירונית באזור הזה שכרגע נראים קטסטרופה ,היא סופר
חיונית .נכון לעכשיו ,כל מי שמגיע לאנרג'י פארק ,הדבר הראשון שיראה ביציאה
מהרכבת ,זה את שכונות הסלאמס הללו".
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השבוע ,כשספר השירה השני שלי" ,זהב אריות" ,ירד לדפוס ,נזכרתי בשיחה
שניהלתי עם עורך הספר הראשון ,שלומי חתוכה ,לגבי בחירתו ,שנראתה מוזרה
בעיניי ,למקם את השיר "שיכון סלע" ,כשיר שסוגר את הספר.
מורה לחיים
מכתב לאסי
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7 hrs

רפי רפאלי ,אביה של הדוגמנית בר רפאלי,
הגיש תלונה על חריגת בנייה בבית אביו של
ראש עיריית הוד השרון
https://goo.gl/nRUkIw
)צילום :יוגב עמרני(

לאנשים כאן מגיע לחיות טוב יותר .שיכון סלע בחדרה )צילום :אסף פרידמן(

טענתי בפניו שלא ייתכן שהשיר שמתאר את נקודת ההתחלה שלי בעולם ואת
ילדותי ,יופיע כשיר אחרון .ושאם הייתי משוכנע לגבי דבר אחד בלבד ,זה היה
בכך שהשיר הזה אמור לפתוח את הספר.
הוא מצידו טען שבדיוק מהסיבות שציינתי הוא בחר לסגור דווקא עם השיר הזה.
הוא הסביר את זה בכך שהבשורה היוצאת מהספר היא שאין בו סוף ושהספר
הראשון הוא רק ההתחלה ,לכן בחר לסגור את הספר עם שיר שמסמל התחלה.
זה היה טיעון מנצח ובאמת כך היה.

רועי חסן

מאז שהשיר פורסם לראשונה בעיתונות הארצית ,ועד היום כשאני קורא אותו
בכל מיני מפגשים ואירועי שירה ,אני מקבל המון תגובות נרגשות מאנשים
שאומרים לי תודה על שכתבתי על השכונה שלהם ,ועל שתיארתי את נוף
ילדותם .רק אחר כך במהלך
השיחה ,מתבהר לי
שחלקם בכלל גדלו
בנתניה ,נס ציונה ,ראשון לציון ,רחובות ועוד כל מיני ערים.
לא ,לא היה לי מושג שהייתה חברת בנייה בשם "סלע" ,שבנתה שיכונים זהים,
לפי אותו שטאנץ ,ברחבי הארץ .עד לפני שלוש שנים הייתי בטוח שיש רק שיכון
סלע אחד ,השיכון בו נולדתי וגדלתי ,בחדרה.
×××

"הוא אולי יצא מהשכונה,
אבל יצא שרוט" צילום:
מור כוכבי

אני לגמרי יכול להגיד שמתקיימת בי הקלישאה השחוקה ,שלעתים נאמרת
כמשהו פוגעני  "אתה יכול לעזוב את השכונה ,אבל השכונה לעולם לא תעזוב
אותך".

במקרה שלי אין באמירה הזאת שום דבר פוגעני ,זו אמת לאמיתה .ואולי בגלל
זה אני כל כך אוהב קלישאות ,כי בהרבה מאוד מקרים הן לא רק נכונות ,הן
ממש מדויקות.

לדוגמא:הובלות,איטום

לדוגמא:תל אביב,חיפה

אני כבר לא גר בשכונה הרבה יותר זמן מהזמן שגרתי בה ,אך למעשה אף
פעם לא עזבתי אותה באמת .כל פעם שאני נוסע ברכבת ,דבר שקורה מינימום
פעמיים בשבוע ,ויורד בתחנה של קו  ,7אני לא יכול שלא להיכנס לשכונה .משהו
בה ממגנט אותי ,בולע אותי לתוכה .אפילו שאני יודע שבדרך כלל ,הסיבוב
הקצר הזה בין הבלוקים של ילדותי רק מדכדך אותי ,אני לא יכול פשוט לפסוח
עליה ולא להיכנס.
היית מצפה שבמשך השנים משהו ישתנה בה ,לטוב או לרע .אבל האמת היא
שכלום לא השתנה ,הכל נשאר אותו דבר  צמחיית הפרא ,הבניינים
המתקלפים ,האספלט השבור של מגרש הכדורגל .כאילו תמורות הזמן לא חלים
עליה.

לימודי משחק
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 6תגובות

הדבר היחיד שהשתנה בשכונה ,או יותר נכון התווסף לה בשנים האחרונות ,זה
הגדר הגבוהה שהוקמה כשבנו את גשר "אריאל שרון" ,גדר שתוחמת את
השכונה ומשווה לה מראה ותחושה של כלוב ענקי שבתוכו חיים אנשים.
אני מתעכב על חלון ביתי ,בקומה הראשונה של הבניין הפונה לכביש .לכאן
הגעתי מבית היולדות ,כאן חלמתי את חלומותיי הראשונים ,כאן למדתי קרוא
וכתוב .אני כל הזמן משתעשע במחשבה להיכנס לבית הזה עוד פעם אחת,
לראות אותו מבפנים ,תוהה מה אני זוכר ממנו .ממש מדגדג לי לעלות במדרגות
ולדפוק בדלת ,אבל אין לי אומץ .אני מקווה שמתי שהוא יהיה.
לפני שנה בערך צילמו אותי בשכונה לאיזו כתבה בערוץ  .2במהלך הראיון
שנעשה תוך כדי הליכה ,פגשנו את מוז'ו .אמרתי לו שלום ,הייתי בטוח שהוא לא
יזהה אותי .להפתעתי הוא זיהה .הוא ביקש לנצל את נוכחות המצלמות כדי
לספר על מצבה העגום של השכונה" ,אולי אם זה ישודר בטלויזיה ,זה יזיז
למישהו בעירייה ויפסיקו להתעלם מאיתנו" ,הוא אמר .הוא לקח אותנו לראות
את הביובים הפתוחים ,את הזבל בכל מקום ,את מגרש המשחקים השבור ואת
הגדר החתוכה והמסוכנת שמקיפה אותו .לא היה אפשר לעצור אותו ,גם לא
היה לנו עניין בכך .הוא מכיר בכוחה של המצלמה ופשוט שיחרר בצרורות תסכול
על הזנחה רבת שנים.
"אי אפשר לצאת טוב מהשכונה הזאת" ,אמר מוז'ו.
"הנה ,הוא יצא טוב" ,אמר המראיין ,והצביע עליי בניסיון ליצור איזה שהוא הפרד
ומשול" ,הוא משורר ומלמד באוניברסיטה".
"כמוהו אפשר לספור על יד אחת .ואולי הוא יצא ,אבל הוא גם לא ממש יצא .אני
כל הזמן רואה אותו מסתובב כאן לבד ,מעשן סיגריה ,ושואל את עצמי מה הוא
עושה כאן בכלל .הוא אולי יצא מהשכונה ,אבל יצא שרוט" ,אמר מוז'ו.
×××
קומוניקט של עיריית חדרה בישר השבוע שהוועדה המקומית אישרה תוכניות
לפרויקט התחדשות עירונית בשכונת סלע ,ובשכונות הסמוכות לה ,רסקו
ובית"ר .התוכנית ,הכוללת מתחמי פינוי בינוי ,צפויה לשנות את פני העיר
ולהעניק מתיחת פנים מרשימה לכניסה המערבית לחדרה ,כך נכתב.
נכון שיש משהו קצת חמוץ ואפילו מכעיס ,שאחרי הזנחה כל כך בוטה של שנים
רבות ,והתעלמות מוחלטת מתנאי מחיה ירודים של תושבי השכונה ,פתאום
מדברים מהעירייה על מתיחת הפנים המרשימה ,כשברור שעל כף המאזניים
מונחת הזדמנות נדל"נית משתלמת.
למען ההגינות ,יש לציין שהזנחת השכונה ותושביה היא לא באחריותם
הבלעדית של נבחרי העירייה הנוכחיים ,אלא של כל נבחרי העיר בשלושים
השנים האחרונות.
ובכל זאת ,על אף תחושת החמיצות והכעס ,ועל אף העצב הנוסטלגי
והסנטימנטלי ,אני בעד הפרויקט הזה .על אף שאני תמיד אומר ,וגם מתכוון
לזה ,שלמרות ההזנחה והמגרעות של השכונה הזאת ,היא הייתה מקום לא רע
לגדול בו ,ואפילו מקום טוב .אף על פי כן ,לאנשים שחיים בשכונה הזאת כיום,
מגיע לחיות במקום טוב יותר.
לפי התוכנית ,על חורבות השכונה ,ייבנה קומפלקס מגורים בהיקף של 1,300
יחידות דיור ,וכן שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של  6,500מ"ר ופארק ציבורי.
צילום ההדמיה שצורף לקומינקט נראה מרשים מאוד.
על פניו ,זה נשמע ונראה נפלא ,אבל  ויש כאן אבל  חשוב לוודא שבשום פנים
ואופן לא יקרה כמו במקרים אחרים של פרויקטים נדל"ניים שכאלה בארץ,
שבהם הסכם הפינויבינוי היה יותר כמו הסכם פינוישיסוי.
ההצעה המדוברת כרגע היא פינוי לשכונה שמעבר לכביש ,בסמיכות ליער חדרה
ולפסי הרכבת .אין לי אינדיקציה לומר אם זו הצעה הוגנת ,והדבר הזה מחייב
בדיקה .תושבי שכונת סלע לא אמורים להסכים לפיצוי בגובה ערך דירתם ,אלא

בגובה ערך דירה זהה בגודלה לשלהם שתיבנה במתחם החדש .כאמור ,יכול
להיות שההצעה המוצעת להם עומדת בסטנדרט הנ"ל ,אך במקרה שלא ,אני
מקווה מאוד שהם לא יתפנו מרצונם וללא מאבק .מגיע לתושבי השכונה,
שבמשך שנים ישבו במקום שהוזנח על ידי הרשות המקומית ,לקבל תמורה
הוגנת ופיצוי הולם .על השכונה שלהם ,על הבתים שלהם ,עומדים לעשות המון
כסף ,לא רק "מתיחת פנים מרשימה לכניסה המערבית לעיר" .אין בעיה ,שיעשו
 כל עוד גם )ובעיקר( תושבי השכונה ייצאו נשכרים מהפרויקט הזה ,לא רק
קבלנים ופוליטיקאים.
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נוֹל ַ ְד ּ
תִי ב ּ ְׁשִכּון ּ סֶל ַעׁ ,שְכוּנ ַת רַכ ֶּב ֶת
ל ְלֹא ז ֵכ ֶר לְסֶל ַע ,ב ְּלוֹק
ׁשָלו ֹ ׁש קוֹמוֹת ,קוֹמָה ר ׁ
ִאשוֹנ ָה מֵעַל
ְשאֲנ ִי נ ִז ְכ ָּר ב ָ ּ ּ
ה הַיו ֹּם אֲנ ִי פּוֹחֵד
ַ
המַּכֹּל ֶת ׁשֶל ג ַּב ִּי .כ ּ ׁ ֶ
ת ּ
ה
חטְא וּל ְיַפּוֹת או ֹ ָ
ל ְהוֹסִיף ֵ
ב ְ ּמִל ִּים ׁשֶכ ִּעו ּ ָר ּ
תמִיד ב ְ ּעַק ְׁשָנוּת לִדְחוֹת.
ה ְ
ה ִ
אָז אֵיך ְ ב ְּכ ָל זֹאת אֲנ ִי אָמוּר
הרַכ ֶּב ֶת הָיְתָה
ֶשְכוּנ ַת ָ
לְ ַ
הסְב ִּיר לָאֲנ ָׁשִים ׁש ׁ ּ
מָקוֹם לֹא רַע לִג ְדֹּל ב ּוֹ.

הסָּעָה
ה ַ
כ ִּמְעַט ב ְּכ ַוָּנ ָה הָיִיתִי מְאַחֵר אֶת ַ
הסֵּפֶר ,הָיִיתִי הוֹל ֵך ְ ב ָ ּ ֶרג ֶל וּב ַי ָ ּדַי ִם
לְב ֵית ַ
אשנ ִים ל ְתוֹך ְ ב ַ ּקְב ּוּק פְּלַסְטִיק מִתּוֹך ְ ב ּוֹרוֹת
הָיִיתִי ד ָּג ר ֹ ׁ ָ
ג ּ ֶׁשֶם.

הרַכ ֶּב ֶת ב ָ ּנ ִינו ּ
חרֵי פַּסֵי ָ
וּב ַי ַ ּעַר אַ ֲ
חנ ֶה ב ְ ּצַמֶּרֶת עֵץ ,אֲנ ִי זוֹכ ֵר אֲב ָל
מַ ֲ
לֹא זוֹכ ֵר עַל מָה ד ִּב ַ ּ ְר ּ
תִי אָז

עב ַ ְר ּ
תִי אֶת הַזְּמַן
ה ֱ
וְאֵיך ְ ֶ
ק ּ
תִי כ ַּדּו ּ ֶרג ֶל.
שׂ ַ
ח ְ
כ ּ ְׁשֶלֹּא ִ

ֽט
ֽווס
קרָא ל ִי פַאר
חנַנ ְי ָה ב ֵּן ׁשַב ָּת ז ִכ ְרוֹנו ֹ לִבְרָכ ָה ָ
ַ
המִּסְעָדָה הַג ְּדוֹל ָה
הפּוֹז ֵל מֵ ַ
המֶּלְצ ַר ַ
עַל ׁשֵם ַ
החַלּוֹן
העִירָאקִי הָי ָה יוֹצ ֵא מֵ ַ
וְאַהֲרן ֹ ָ
מַחֲזִיק טֵיְפּ ד ָּאב ֶּל קָאסֶט ו ְׁשָר
ב ּוּם ב ּוּם מְדַב ְ ּרִים גוּלו ּגוּלו ּ
ב ּוּם ב ּוּם מַבְטִיחִים פָּאקָּה פָּאקָּה

ו ְכ ַּ ְרמֶל דוּקָּאס עִם הָאוֹפַנ ַּי ִם הָי ָה הַי ָ ּחִיד
טפֵּל ב ָ ּ ּ
ה
שאִכְפַּת לו ֹ מֵהַג ִּנ ָּה ב ַּב ְּלוֹק ,הוּא ִ
ֶׁ
ת ּ
ח מְלַבְל ֵב כ ַּהֲזָי ָה
ה לְג ַן פּו ֹ ֵר ַ
הפַך ְ או ֹ ָ
וְ ָ
ב ֵּין ב ֶּטוֹן כ ְּלָל ִי ,קְבוּצָתִי ,פְּ ָרטִי ,אָד ׁ
ִיש
ו ְלֹא אִכְפַּת ל ִי.

וּלְמִי אִכְפַּת?
ל ִי אִכְפַּת?
פַּעֲמַי ִם ב ְּיוֹם אֲנ ִי עוֹב ֵר ׁשָם
ב ּ ֶַּדרֶך ְ לָעֲבוֹדָה וַחֲזָרָה
שאֲנ ִי
ל ַב ַּי ִת ַ
המַּזְמִין ׁ ֶ
ׁשוֹכ ֵר עַל הַי ָּם ב ְּאוֹלְג ָה
הסֵרָחוֹן
ח אֵת ַ
ו ְלֹא מֵרִי ַ
שהַב ִּיו ּּב מֵקִיא שָׂם
ֶׁ
אֵת כ ָּל הַגּ'וֹרָה.
לֹא רַק סִרָחוֹן עוֹל ֶה
מִצ ִּנּוֹרוֹת הַב ִּיו ּּב ,ג ַּם מִל ִּים עֲנ ִיו ֹּת
מְאַמְּצוֹת לְחֵיקָן אַיִן
טפְּחוֹת ד ַּלּוּת
כ ְּמוֹטו ֹ לְחַי ִ ּים .מְ ַ
ב ִ ּמְסִירוּת יוֹמְיוֹמִית,
תפִל ָּה.
כ ְּב ָאוֹת ב ַ ּקֹּד ֶׁש ,כ ִּמְדַב ְּרוֹת ְּ

מִל ִּים ׁשֶב ְּק ֹ ׁשִי גּוֹמְרוֹת אֶת הַחֹד ֶׁש
וּמִל ִּים ׁשֶלֹּא גּוֹמְרוֹת אֶת הַחֹד ֶׁש
קסִימוּם מָחָר ו ְלֹא
וּמִל ִּים ׁשֶחו ֹ ׁשְבוֹת עַל עַכ ְׁשָו או ֹ מַ ְ
מִל ִּים ׁשֶחו ֹ ׁשְבוֹת לִטְו ָח אָרֹךְ.

הר ְׁשוֹת לְעַצְמָן
מִל ִּים עֲלוּבוֹת ,ל ְעוֹל ָם לֹא יוּכ ְלו ּל ְ ַ
לִקְנוֹת מֶטָפוֹרָה קְלו ּׁשָה ב ִ ּמְחִיר מְצ ִיאָה ׁשֶל פַּעַם
ב ַ ּחַי ִ ּים .מִל ִּים מֻ ּ
תמִיד
טל ֶוִיזְי ָהָּ ,
ת ָׁשוֹת ׁשֶרוֹצוֹת רַק ֶ
חקֵי ל ָׁשוֹן.
ִש ׂ ָ
עֲי ֵפוֹת ב ִּכְדֵי לֵהָנוֹת מִמּ ְ

עַד כ ַּמָּה ׁשֶאוּכ ַל אֲנַסֶּה ׁשֶלֹּא
המְח ׁ
המְּצ ִיאוֹת
ִיש אֶת ַ
לְ ַ
כ ְּ ָדב ָר אַחֵר מִמַּה
שהִיא ,מִל ִּים מְקוֹמִיו ֹּת
ֶׁ
ִיש ,כ ְּב ׁ
נֶאֱסֹף מֵהַכ ְּב ׁ
ִיש
אֶחָד ל ְלֹא מוֹצ ָא ,מִסְתּוֹב ֵב
סְב ִיב עַצ ְמו ֹ כ ְּאִלּו ּהָי ָה כ ְּב ׁ
ִיש
אֶחָד לְב ַדּו ֹ ב ָּעוֹל ָם.

הרַכ ֶּב ֶת
ב ָּנו ּ ׁשָם ג ּ ֶׁשֶר עוֹקֵף לִמְסִל ַּת ָ
קרְאו ּעַל ׁשֵם אֲרִיאֵל ׁשָרוֹן,
ל ַג ּ ֶׁשֶר ָ
אֶנְגְל ֶר וַאֲנ ִי נוֹסְעִים ׁשָם
האֵזוֹר
עמַי ִּם ב ְּיוֹם ו ְרוֹאִים אֶת ָ
לְפָחוֹת פַּ ֲ
המְּסֻמָּן ,מְג ֻד ָּר ב ַ ּרְז ֶל לָב ָן
ַ
וּב ַד י ָרֹק מַסְ ּ
תִיר אֶת
ַשְכוּנ ָה כ ְּמו ֹ ג ֶּטוֹ .מֵאוֹת אֲנ ָׁשִים נוֹתְרו ּ
הּׁ
חנ ִיכ ַת ג ּ ֶׁשֶר
טקֶס ֲ
פְּעוּרֵי פֶּה ב ְ ּ ֶ
המַּר ְׁשִים.
חד ָׁש ו ְ ַ
ה ָ
אֲרִיאֵל ׁשָרוֹן ֶ
ו ְכ ֻל ָּם אָמְרו ּתּוֹדָה לָאֵל
קקִים".
הפְּ ָ
"נִגְמְרו ּ ַ

ב ַּב ַּי ִת ב ּו ֹ נוֹל ַ ְד ּ
תִי
החַלּוֹן פָּתוּחַ ,מ ׁ
ִישֶהו ּאַחֵר דּוֹאֵג
ַ
לְהַכְנ ִיס אֲוִיר.
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