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תצלום ארכיון: בלומברג

ברק רביד

עזה  חמש שנים אחרי שחיילי צה"ל הרגו ברצועת 
את הצלם הבריטי ג'יימס מילר, ישראל עומדת לפצות 
את משפחתו ביותר מעשרה מיליון שקלים, כחלק מה־

לדרוש  מכוונתה  בה  תחזור  בריטניה  שבמסגרתו  סדר 
את הסגרת החיילים המעורבים לידיה.

 ,2003 במאי  ב–2  ונהרג  נורה  במותו,   34 בן  מילר, 
בעת שצילם סרט תיעודי ליד ציר "פילדלפי" שבגבול 
חייליו  כי  בתחילה  הכחיש  צה"ל  מצרים.  עם  הרצועה 
ירו בצלם, אך כעבור כמה חודשים העלתה חקירת המ־

אותו.  שהרגו  הם  ישראלים  חיילים  כי  הצבאית  שטרה 
כתבי  להגיש  שלא  הוחלט  החקירה  בתום  זאת,  עם 
לדין  עמד  קצין,  מהם,  אחד  ורק  החיילים,  נגד  אישום 

משמעתי.
רצח  בעוון  ישראל  את  תבעה  מילר  של  משפחתו 
בבית משפט בריטי, וב–2006 זכתה בתביעה והשופטים 
המשפחה  במקביל,  מילר.  למות  אחראי  שצה"ל  קבעו 
פי־ לקבל  בניסיון  ישראל,  ממשלת  עם  במו"מ  פתחה 

בשבועות  בירושלים,  מדיני  מקור  לפי  כספיים.  צויים 
לאחר  במו"מ,  משמעותית  התקדמות  חלה  האחרונים 
שהמשפחה הפחיתה את סכום הפיצויים שהיא דורשת 
מיליון  וחצי  (כ–10.2  למיליון  ליש"ט  מיליון  משלושה 
המשפחה,  להצעת  להיענות  החליטה  ישראל  שקלים ). 

מסר המקור.
שרת  פיקחו  עליהם   - המשפחה  עם  המגעים  לצד 
 - אברמוביץ'  אהרון  משרדה  ומנכ"ל  לבני  ציפי  החוץ 
הפיצויים  שתשלום  בריטניה  מממשלת  דרשה  ישראל 

יביא לסיום הפרשה ולסגירת התיק. 
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ברק רביד

בתוך  במגעים  דרך  פריצת 
האיחוד האירופי להטלת עיצומים 
תו־ פיתוח  איראן בשל המשך  על 
כנית הגרעין שלה, שיתווספו לא־

היוצאת  הממשלה  האו"ם.  של  לה 
באיטליה הסירה בשבוע שעבר את 
העיצומים  להרחבת  התנגדותה 
הכלכליים על טהראן, יוזמה אותה 

מקדמות צרפת, גרמניה ובריטניה.
אמר  בירושלים  מדיני  מקור 
ששר החוץ האיטלקי היוצא, מאסי־
מו ד'אלמה, עתיד להודיע על שי־

נוי עמדת ממשלתו בדיוני מועצת 
השרים של האיחוד האירופי, בסוף 
החודש. שגרירות איטליה בישראל 
ביקשה אתמול שלא להגיב לדברים. 
להערכת המקור, "המהלך יסלול את 
בסוגיית  אירופי  לקונסנזוס  הדרך 
יוכל  כעת  איראן.  על  הסנקציות 
האיחוד לאשרר את הסנקציות של 
מועצת הביטחון ולקדם את הסנק־

ציות האירופיות הנוספות".
הנראה, העיצומים מטעם  ככל 
בעיקר  יכוונו  האירופי  האיחוד 
איראניים  פיננסיים  מוסדות  נגד 
של  באירופה  בנק  חשבונות  ונגד 
גופים שקשורים לתוכנית הגרעין 
יכ־ העיצומים  בנוסף,  טהראן.  של 

של  היצוא  רישיונות  הגבלת  ללו 
את  המשווקות  אירופיות  חברות 

תוצרתן לאיראן.
בשנה האחרונה, איטליה היתה 
שה־ באיחוד  העיקרית  המדינה 

על  העיצומים  להרחבת  תנגדה 
איראן, ואף עיכבה במוסדותיו את 
של  השלישי  הסבב  של  האשרור 
הביט־ מועצת  שהטילה  עיצומים 

חון של האו"ם. 
שי־ בישראל,  הערכות  לפי 

בין  נועד  האיטלקית  העמדה  נוי 
היתר לצרכים פנימיים. "הממשלה 
לראש  לאפשר  רוצה  לא  היוצאת 
ברלוס־ סילוויו  הנכנס,  הממשלה 

קוני, לצייר אותה ככזאת שהלכה 
אמר  האירופי",  האיחוד  כל  נגד 
מערי־ בירושלים  המדיני.  המקור 

כים, שברלוסקוני יתמוך בהרחבת 
העיצומים על איראן.
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בקרוב: עיצומים אירופיים על איראן 

עמוס הראל, אבי יששכרוף וברק רביד

בעמדת  מסוימת  תזוזה  האחרונים  בימים  מזהים  בישראל 
חמאס, בעניין המאמצים להשיג הפוגה בלחימה ברצועת עזה. 
עם זאת, נראה שישראל טרם התחייבה רשמית להפסיק את האש 
והיא ממתינה להצעה המפורטת שתעביר מצרים בעניין. מקורות 
בחמאס אמרו אתמול ל"הארץ", שהארגון שינה את עמדתו ומס־

כים כעת לדרישת מצרים להגבלת ההפוגה לרצועה בלבד, בלי 
שתחול גם בגדה המערבית, אך דובר הארגון הכחיש זאת.

חמאס  בעמדת  המסתמנת  התפנית  את  מייחסים  בישראל 
ללחץ הכלכלי והצבאי על הרצועה. למרות הניסיון של חמאס 
לבצע פיגוע רחב בכרם שלום, בשבת, צה"ל הסתפק עד כה בת־
גובה מוגבלת ברצועה. הדבר קשור ברצון למנוע הסלמה בתקו־

פת החגים, אך ייתכן שהוא נובע גם מחידוש התיווך המצרי.
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ישראל מזהה שינוי מסוים בעמדת חמאס על הפוגה ברצועה

יאיר טרצ'יצקי

קרמונה, איטליה. מה גורם למהנדס ישראלי בן 34 לקום 
בוקר אחד, לנסוע עם משפחתו לעיירה קטנה באיטליה ולה־

תחיל ללמוד שם בניית כינורות? "הרגשתי שמשהו חסר לי", 
הסביר את החלטתו יונתן חי, כיום בן 38, "רציתי לעשות 

משהו שחתימת ידי תהיה עליו".
חי למד בטכניון ושמונה שנים עבד במשרד אדריכלים 
בת"א. בתום התקופה, נסע לאיטליה לעסוק בתחום התמחו־

תו: שימור מבנים היסטוריים. "כשעבדתי באיטליה הרגשתי 
שלא מיציתי את עצמי", שיחזר, "מאז ומעולם עבדתי בעץ 

ובאיטליה חיפשתי לעשות משהו שקשור לשימור בעץ".
הוא התוודע לבניית כלי  חיפוש באינטרנט  באמצעות 
קשת ושימורם - ולבית הספר המפורסם בעיירה קרמונה שב־

צפון איטליה. לאחר שבא לראות את בית הספר, הבין שזה מה 
שהוא רוצה לעשות. בית הספר מסווג כתיכון לכל דבר, אך 
בפועל לומדים בו גם מבוגרים, רובם זרים, שבאו ללמוד חינם 
את סוד בניית הכינורות של קרמונה. בעוד כחודשיים אמור 
חי לסיים את הבחינות ולקבל מבית הספר את ההסמכה כבונה 
כינורות. בעת לימודיו הוא אף זכה במקום הראשון בתחרות 
האיטלקית הלאומית לבניית כלי קשת. מיד עם סיום התואר, 

מתכנן חי לשוב לישראל ולהתחיל לעבוד בתחום.
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פתאום קם אדם 
ומחליט שהוא 

בונה כינורות

תצלום ארכיון: גטי אימג'ס

ג'יימס מילר. נורה בציר "פילדלפי" ב–2003

הפסד נוסף למכבי תל אביב
אלופת המדינה בכדורסל נוצחה על ידי

הפועל חולון, שמתקרבת לראש הטבלה

3 ספורט

מאמר המערכת

תשואות אחרונות
ניסן נתיב הותיר אחריו מורשת של אהבת המ־
שחק, ההוראה והחינוך לתיאטרון. פעילותו המתמ־

שכת נתקלה לא אחת בצינה ממסדית שהצרה את 
צעדיו, בלא הצלחה מרובה. בהוויה הישראלית זוכה 
התיאטרון לפופולריות ציבורית רבה, אך הממשלה 
מצדה טרם השכילה להעריך את חשיבותו לתרבות 
היא  נתיב  לניסן  ישראל  פרס  הענקת  הישראלית. 
גם תזכורת לראשי הממסד על חשיבות התיאטרון 

לאיכות החיים בישראל.

מאמרי הארץ
עמודים 13-12

יואל מרקוס
ראיונות החג האופטימיים של 

אולמרט הקדימו את זמנם

דורית ענבר
השידור הציבורי עלול להיפגע
 מהמעבר למערך רדיו דיגיטלי

קרלו שטרנגר
על העם היהודי להשתחרר 

ממיתוסים שקשרו אותו לאבנים

לבאי הקונצרט של תזמורת פילדל־
פיה ביום חמישי שעבר ציפתה הפתעה. 
לציון  באירוע  מוזיקה  לשמוע  באו  הם 
בו־ וקיבלו  ישראל  להקמת  שנים   60

לנשיאות  והמועמדת  הסנאטורית  נוס: 
והאנרגיה  הזמן  כמות  קלינטון.  הילרי 
ירי־ ושהשקיע  קלינטון,  שהשקיעה 

אחר  בחיזור  אובמה,  ברק  הסנאטור  בה, 
פילדלפיה,  אזור  של  היהודית  הקהילה 
תכריע  לא  זו  קהילה  להטעות.  עשויה 
הדמוקרטית,  המפלגה  של  בפריימריז 
פנסילווניה,  במדינת  היום  שייערכו 
מאוד.  קטן  שהפער  סימן   - תכריע  ואם 
בין  לאובמה,  ניצחון  משמעו  קטן  ופער 
אם מדובר בפער קטן לטובתו או לטובת 

קלינטון.
זה המשחק הרגיל של ערב פריימריז 
על  מאשר  יותר  הציפיות  על  קרב   -
במדינה  שהובילה  קלינטון,  התוצאות. 
מר־ ניצחון  צריכה  בכ–20%,  מזמן  לא 

שים כדי לשכנע את הבוחרים במדינות 
הבאות שעוד יש לה סיכוי לנצח. אובמה 

אומרים,  במטהו  פחות.  בהרבה  יסתפק 
קלינטון  של  חד־ספרתי  ניצחון  שכל 
לא  אני  אובמה.  של  לניצחון  ייחשב 
אני  אתמול,  אובמה  אמר  לנצח,  מצפה 

מצפה להיות קרוב.
לאובמה  נותנים  האחרונים  הסקרים 
חוזים  הם  לקלינטון  קרוב.  להיות  סיכוי 
ניצחון חד־ספרתי, בפער של 5%–7%. אם 
המועמ־ ייצאו  דייקו,  שהסקרים  יתברר 

דומה  פער  עם  מפנסילווניה  הערב  דים 
אתמול  שנרשם  לזה  הצירים  במספר 
שאובמה  מה  בדיוק  זה  תרשים ).   (ראו 
בצפון־ הבאות  ההצבעות  לקראת  צריך, 

קרוליינה  (שבה הוא מוביל בפער ניכר ), 
האחרונים,  הסקרים  ובאינדיאנה  (בשני 

הוא מוביל שם ב–5% ).
בבית  אובמה  הופיע  שעבר  בשבוע 
בפ־ בפילדלפיה  שלום"  "רודף  הכנסת 

זה, מן הסתם, מקום בעל  יהודי.  ני קהל 
שם מתאים ביותר למי שמתח באחרונה 
ביקורת הן על הנשיא ג'ורג' בוש והן על 
קלינטון, שלא עשו מספיק,  ביל  קודמו, 
יש־ בין  לטעמו, לקידום תהליך השלום 

ראל לערבים.
כמו בעימות הטלוויזיוני האחרון בי־

היה עסוק בהופעה  נו לקלינטון, אובמה 
הזאת בעיקר במגננה.
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גם פער קטן לקלינטון יהיה ניצחון לאובמה
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לא כל עו"ד יכול להיות שופט
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לשופטים לא עוברים את קורס השפיטה

4 תומר זרחין 

דחלילים נגד צלפים 
סטודנטים הציבו בתחילת השבוע חמישה דחלילים בשדות קיבוץ עין־השלושה הסמוך לגבול רצועת עזה, במטרה להקשות על צלפים פלשתינאים היורים לעבר השטחים החקלאיים. בינואר 
נהרג באותם שדות מתנדב מאקואדור, לאחר שנפגע מירי צלף. את הרעיון הגו שלושה סטודנטים ממכללת אשקלון ומאוניברסיטת בן־גוריון בבאר שבע, כחלק מפרויקט לפיתוח מנהיגות. 

אחד מהם, שמואל בואניש, אמר ש"אם אמצא שאחד הדחלילים חורר בקליע, אדע שהמחאה הפכה למעשית". בתצלום: שלושה מהדחלילים, אתמול  (מיכל גרינברג )

תצלום: יחסי ציבור

ישראל תפצה 
במיליוני שקלים 

משפחת צלם 
בריטי שצה"ל הרג

היו  משעל,  חאלד  חמאס,  של  המדינית  הלשכה  לראש 
ג'ימי קר־ סיבות טובות לסרב להצעת נשיא ארה"ב לשעבר, 

מלבד  ישראל.  מול  חודש  בת  חד־צדדית  אש  להפסקת  טר, 
בדמשק  עיתונאים  במסיבת  סיפק  אותם  הרגילים,  התירוצים 
דומות,  אש  הפסקות  בעבר  הפרה  שישראל  כך  על  אתמול, 
ספק אם משעל יכול כיום לוודא שהזרוע הצבאית של חמאס 
לכ־ כדי  בנוסף,  ישראל.  לעבר  הרקטות  ירי  את  תפסיק  אכן 

נגד  באש  להשתמש  ייאלץ  חמאס  כזאת,  אש  הפסקת  פות 
ההתנגדות  וועדות  האיסלאמי  הג'יהאד  כמו  עמיתים,  פלגים 
תמורה  ללא  חד־צדדית,  זמנית )  "תהדיא"  (הפוגה  העממית. 

שה־ מוצר  אינה  המעברים,  פתיחת  כגון  מישראל  אמיתית 
לארגונים  שלא  ובוודאי  לאנשיה  לשווק  תוכל  חמאס  נהגת 

הקיצוניים האחרים.
בולטת  דוגמה  הוא  בשבת  שלום  בכרם  הכושל  הפיגוע 
על  קרטר  עם  דן  שהוא  בשעה  משעל.  של  כוחו  למגבלות 
חיילים  לחטוף  ניסו  חמאס  פעילי  שליט,  גלעד  החייל  גורל 
נוספים. נראה שלא רק מפקדי צה"ל נשמו לרווחה בגלל כי־

היו עשויים  ובכירי חמאס בדמשק  גם משעל  שלון התוכנית: 
להצטייר כמי שאיבדו את השליטה על אנשיהם.
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דילמת משעל

איטליה עומדת 
להסיר התנגדותה 
להטלת עיצומים 
כלכליים מטעם 

האיחוד האירופי, 
שיתווספו לאלה 

שהטיל האו"ם
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