
אם לא די בשריפות המכלות עשרות אלפי דונמים של שדות 
חקלאיים, שמורות טבע, חורשות ושריפת חיות בר, הרי 
שתושבי עוטף עזה, חיים בחוסר וודאות יום יומי. שמיל 

בלברמן, רכז התארגנות הרפתות בעוטף ותושב קיבוץ ניר 
יצחק נשמע השבוע )10.7( דואג וכעוס "אתה יודע, אני יכול 
להיות ציני לרגע ואולי לא ולומר לך כי נכון לעכשיו אין כבר 

מה לשרוף יותר, כי הכל נשרף". 
על שריפת המתבן בכיסופים אומר שמיל "הפחד הגדול שלנו 

הוא שמתבן יישרף. ולצערנו זה אכן גם קרה בקיבוץ כיסופים. 
היה לנו ניסיון רע ומר שם. לפני כחודש נשרף שם כל המתבן 
שריפה שגרמה לנזק עצום. שתבין, הבעיה הגדולה שלנו היא 
לא הכסף, מס רכוש מגיע ומטפל בזמנו, אלא איכות החומר, 

היתה איכות טובה של שחת במתבן שנשרף וכעת החבר'ה 
נאלצים לקנות שחת באיכות פחות טובה כי זה מה שיש בשוק. 
זה בעצם הנזק הגדול, שבוודאי ישפיע על איכות וכמות החלב". 

ברפת נירים נחת עפיפון, שמיל "לשמחתנו לא קרה כלום, 
זהו, כל יום אתה קם לבוקר לא ידוע. אבל מה שהכי מדכא זה 

מסביב, הכל שחור משחור, זה נורא עצוב לראות את האזור 
שלנו שרוף ומעלה עשן". כששואלים אותו האם מישהו הגיע 
אליהם, לחזק, להביע הערכה, משיב שמיל בכעס לא מוסתר 

"השר היחיד שהגיע זה בנט, לצערנו ראש הממשלה לא הגיע 
לאזור אפילו לא פעם אחת.  גם שר האוצר לא בא לדבר 
ולשמוע אותנו בתקופה בה אנחנו הרפתנים נמצאים על 

המוקד ומואשמים באחריות על יוקר המחיה בישראל. שהשר 
כחלון יגיע לראות אותנו, את הרפתנים ולראות את עבודתנו 

הקשה והיום יומית, לומר שאנחנו אחראים על יוקר המחיה זו 
אמירה פופוליסטית ולא נכונה, הכל היום פוליטיקה ופופוליזם. 

זה עצוב. הרפתנים הם חלק נכבד וחשוב מההתיישבות בארץ 
בכלל ובעוטף בפרת, לצערי מאשימים את הרפתנים ביוקר 

המחיה ואנחנו יושבים כאן וסופגים את כל האש, תרתי 
משמע". ששואלים אותו על מצב הרוח שמיל משיב "אנחנו 

חזקים אך מצב הרוח ירוד, כי אתה נוסע בכבישים והכל שחור, 
אך אנחנו הרפתנים אופטימיים ושומרים על רמה מקצועית 

גבוהה וממשיכים לעבוד וכן, גם לשמור על גבולות המדינה 
שלנו". שמיל מסיים ואומר "לצערי הרב ההרגשה היא כי 

מצומת אשקלון צפונה לאף אחד לא אכפת, אנחנו לא מספיק 
אלקטורליים בשביל הממשלה, הרי כל עוטף עזה, זה שני 

מגדלים בת"א אז למה שיתאמצו בשבילנו".    ▲

שמיל בלברמן, רכז התארגנות הרפתות בעוטף עזה

״כבר לא נשאר מה לשרוף״
יישובי עוטף עזה מתעוררים בכל בוקר לחוסר וודאות ולחשש כבד ותוהים היכן תפרוץ השריפה הבאה. 

התושבים, שהתרגלו מזה שנים ארוכות לשגרת חיים מלחמתית, מוצאים את עצמם בחודשים האחרונים, 
חסרי אונים מול שדותיהם השרופים. שמיל בלברמן "ההרגשה היא כי מצומת אשקלון צפונה, לאף אחד 

לא אכפת". כרוניקה של טרור השורף חבל ארץ ומציב את תושבי עוטף עזה, מול מציאות בלתי אפשרית •

ענף בכותרות

אתה נוסע ורואה שדות שרופים. שמיל. צילום ר. זלץ
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