שח רחו ק
בגיל  ,86ולדימיר לומקין יהיה ותיק המתמודדים
בתחרות השחמט הגדולה שתיפתח בשבוע הבא בנתניה †
מאחוריו הישגים רבים ,אך חלום אחד לא הגשים :להתמודד מול
נכדו השחמטאי ,שהקשר עימו נותק

צילום :יאיר שגיא

לפני  19שנה .לומקין נישא והתגרש פעמיים .יש
ליאור אל־חי
לו שלושה ילדים וחמישה נכדים .אך מלבד עם בן
העיר נתניה תארח בתחילת השבוע הבא אחד ,אין ללומקין קשר לילדיו ונכדיו ,וזה מכאיב
את אחד מאירועי השחמט הגדולים בישס לו מאוד.
"שמעתי שאחד מנכדיי ,ששמו סרגיי ,ב ן  25ש�מ
ראל ,ובו ייטלו חלק מיטב שחקני הצמרת העולס
מית וחמשת השחמטאים הטובים בארץ .אבל את תגורר במוסקבה ,הוא שחקן שחמט טוב במסגרת
ההצגה יגנוב ותיק המשתתפים בתחרות ,ולדיס תחרותית .סרגיי הוא הבן של בני אנדריי ,שעימו
מיר לומקין מנתניה ( .)86עם ניסיון של  70שנות נותק הקשר .כואב לי שאין לי קשר עם נכדי .על
משחק ומאות התמודדויות מקצועיות ,סרגיי אף שאני ותיק מאוד בשחמט ,השתתפתי במאות
כבר הגשים כמעט את כל חלומות השחמט שלו .תחרויות ,וזכיתי בישראל בשלושה גביעים ,יש
פרט לאחד :לשחק מול נכדו ,שהקשר עימו נותק .לי עדיין חלום אחד שהוא הכי גדול .לשחק שחמט
בגיל שמונה ,כשמלחמת העולם השנייה משתו־ נגד נכדי סרגיי .אשמח מאוד אם אמצא אותו ונהיה
ללת ,משפחתו של לומקין נאלצה לברוח ממוסקבה בקשר".
אירוע השחמט הגדול ייערך באצטדיון הכדורגל
אל העיר קאזאן .במהלך המלחמה נהרג דודו ,אב־
רהם ברוורמן ,שהיה קצין בצבא האדום .לאחר המ־ בנתניה ,ביוזמת איגוד השחמט הישראלי ובשיתוף
לחמה שבה המשפחה למוסקבה .לישראל עלה בגפו עם עיריית נתניה .אחד מנותני החסות לאירוע הוא
המיליארדר היהודי רומן אברמו־
ביץ' .הפרס הראשון למנצח בתחרות
המאסטרס יעמוד על  25אלף דולר,
ובתחרות הפתוחה יהיה הפרס 30
אלף שקל .בין השחמטאים האורחים:
סגן אלוף ארה"ב ,דומינגז פרז (ול־
שעבר אלוף קובה) ,ושניאל דובוב
אלוף רוסיה לשעבר ואלוף רוסיה
בשח מהיר.
"יש לי שתי אהבות בחיים :מוזיקה
ושחמט" ,מספר לומקין" .אני יכול
בהחלט לומר שהשחמט הוא חצי
מהחיים שלי .אפילו עכשיו ,בגילי,
אני מתרגש לקראת התחרות" .יו"ר
איגוד השחמט ,משה שלו ,אמר כי
תחרות שחמט בהשתתפות שחקנים
ברמה גבוהה כזאת תקדם את מע־
ולדימיר לומקין עם לוח השחמט שממנו הוא לא נפרד
מדו של השחמט הישראלי בעולם.

רואה אור

עשרות שנים לאחר שנכתב רק בכתב ברייל במיוחד
לילדים עיוורים ,הסיפור האבוד של לוין קיפניס ז"ל מודפס
במהדורה חדשה ומאוירת לכל הקוראים
עלילתו של הסיפור ,שבמרכזו פלוא בן–אלישמע,
אלעד זרט
ילד שחי בזמן עבדות בני ישראל במצרים "שמאור
במשך עשרות שנים הסיפור הזה של לוין עיניו ניטל ממנו בעקבות מקרה נורא" .במשך שנים
קיפניס היה ידוע רק לקוראי ברייל .קיפניס ,הספר שכב ,נחבא מהעולם ,מבלי שהציבור יכיר
סופר ומשורר ילדים וחתן פרס ישראל שנודע בזס אותו .אולם עכשיו ,לרגל שבוע הספר ,יוצא הסי־
פור לראשונה בדפוס "רגיל" ,מל־
כות יצירות רבות כמו "אליעזר
ווה באיורים של דני קרמן בהוצאת
והגזר"" ,נרקיס מלך הביצה" ועוד
"ראובן מס ,ירושלים".
— פירסם עד מותו ,לפני  29שנה,
"איש לא הכיר את הסיפור עד היום,
אלפי שירים וסיפורים בעברית
פרט לאותם אנשים שקראו אותו בכ־
וביידיש .אבל יצירה אחת שלו ,אינה
תב ברייל" ,אומרת רחל סקרוביש,
ידועה ,ראתה אור רק בכתב ברייל,
סמנכ"לית "בית חינוך לעיוורים מבני
והוקדשה לילדים עיוורים שהתחנכו
ישראל"" .בעקבות הספר הזה ,נכת־
ב"בית חינוך עיוורים" בירושלים.
בו בכתב ברייל עוד שלושה סיפורים
הסיפור "הרואה את הקולות" נולד
של לוין קיפניס .בספרייה המיוחדת
לאחר פגישה של קיפניס עם מו"ל
שלנו אנחנו משאירים העתק של המ־
עיוור .לפני שלוש שנים הוא נמצא
קור ,שנכתב מפיו של קיפניס כמתנה
במוסד החינוך לעיוורים .סופר היל־
הספר החדש-ישן
נפלאה עד היום".
דים הנערץ הכתיב לאדם עיוור את
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וטר

ם מע
רה
לוח במרכז ,בשויחידה
סרגיי (ה) וחבריו לטורים
ונ
עי
התחת קבלת ה קרב
בטקס תפקודם בת פרט,
ל
ק
עילום :מחל שראל
צ
טרת י
| מש

הקרב
זירת :2016
טובר

מכדורי
או ק
בת
כונית מנוק צילום:
מ
המחבל | שאבי
עמית

ם הבן
בש ר מ ה

עוזי קי ה לזכר
ט
ד האנדר ז"ל,
לי בנו יוסי צילום:
אתמול | שאבי
עמית

לפני כשלוש שנים הסתער שוטר היס"מ סרגיי בוציקין לעבר מחבל
בירושלים † כשידו ורגלו מנוקבות מכדורים ,הוא השיב באש תוך שהוא
מחלץ את חברו ,רס"מ יוסי קירמה ז"ל ,שנפטר בזרועותיו † במשטרה
התחשבו בלוחם המעוטר בצל"ש והחזירו אותו לתפקיד עורפי ביחידה †
אך עכשיו ,כשהוא עדיין נאבק יום־יום בתוצאות אותו קרב ,שכרו עומד
להתקצץ כמעט בחצי  -משום שהוא כבר לא זכאי להטבות של לוחם †
לעזרתו נחלץ עוזי קירמה ,אביו של החבר שנפל ,שאומר" :לא הגיוני
שגיבור שנתן את חייו למדינה יתקשה לקיים את עצמו" † המשטרה:
אלה הנהלים ,עד כה שכרו לא נפגע לפנים משורת הדין

הקרב
החדש של
ת
הרגעדועה
שנ
עו

פג
חמו ביחד ,נ וציקין
ב
ל חד .סרגיי וחברו
בי (משמאל)מה ז"ל
ס י ק יר
יו

סרגיי

לאחר פציעתו ,במשטרה היטיבו עימו כאשר השאירו את
ישי פורת
שכר הלוחם על כנו .בנוסף ,הוא נשאר ביחידה עם חבריו,
בתפקיד עורפי .אך לחבריו נודע כי בקרוב תוספות הלו־
לצד חברו הטוב ,רס"מ יוסי קירמה ז"ל ,הוא ה�ס
חם שלו יבוטלו ,ושכרו יקוצץ משמעותית.
תער לעבר מחבל שביצע פיגוע ירי בירושלים.
"הוא מת לחזור לשטח ,להיות שוב לוחם .אך מצ־
שניהם נפגעו מכדורי המחבל .תחת אש הוא טיפל בפס
בו הפיזי לא מאפשר זאת" ,מספרים חבריו של בוציקין
צעיו האנושים של החבר ,והשיב בירי למרות שקליס
בכאב ,ויוצאים נגד הכוונה להפחית משכרו" .הוא לא נפגע
עים ניקבו את ידו ואת רגלו .על תפקודו וקור רוחו
בתאונה בדרך לעבודה ,אלא נפצע בהיתקלות עם מחבל.
הוענק לו צל"ש ,והוא מתמודד עם תוצאות הפציעה
זה לא הגון מה שעושים לו .הוא נתן את חייו למדינה ושי־
עד היום .עכשיו ,שלוש שנים לאחר הפיגוע הקטלני,
לם מחיר כבד ,פיזית ונפשית .הוא גיבור שקיבל צל"ש".
רס"ר סרגיי בוציקין עומד בפני החלטת המשטרה,
בין החברים והקרובים שנחלצו לעזרת סרגיי ונאבקים
שעלולה לגרום לו להתרסקות כלכלית.
למענו נמצא גם עוזי קירמה ,אביו של יוסי ז"ל שנפל בק־
התחיל
,2016
באוקטובר
בוקרו של יום ראשון ,ב–9
רב בירושלים מול המחבל" .לא הגיוני ששוטר שנתן את
בדיוק
ז"ל,
קירמה
יוסי
ירושלים,
באופן משמח :לוחם יס"מ
חייו למדינה ,יפגעו בשכרו ובעתידו והוא יתקשה לקיים
־
רא
לסיור
ויצא
לו,
ציפה
קיבל את הקידום שכה
את עצמו .לא הגיוני שסרגיי ,שהקריב לטובת
אופנועים.
גבי
על
לוחמים
שון כמפקד של כוח
הכלל ונפצע פגיעה קשה ,לאחר כשלוש שנים
־
בו
סרגיי
ליחידה,
חברו
רכב
עימו על האופנוע
ייחתך שכרו .הוא גיבור שנפצע ,וחלק מגופו
הקשר:
ברשת
הוראה
הלוחמים
ציקין .ואז ,קיבלו
יישאר נכה .אני לא מצליח להבין את ההחלטה".
התחמושת.
גבעת
לאזור
פיגוע ,צאו מהר
פציעתו ואובדן חברו טילטלו את בוציקין .הוא
הרכבת
לתחנת
סמוך
הגיע
פלסטיני
מחבל
שהה תקופה ממושכת בבית לאחר הפציעה ועסק
תופת
באש
פתח
רכבו
ומתוך
במקום,
הקלה
בשיקום .חבריו מספרים שגם בתקופה זו לא ויתר
ואזרחית
ז"ל,
מליחי
לבנה
נרצחה
מהירי
ונמלט.
והתמיד ללכת לפיזיותרפיה ,הידרותרפיה ורי־
נוספת נפצעה .קירמה ובוציקין החלו לרדוף אח־ לבנה מליחי ז"ל פוי בעיסוק כדי לשפר את בריאותו ואולי־אולי,
רי המחבל ,ועד מהרה הדביקו אותו .ואז ,כששני
כנגד כל הסיכויים ,לחזור לשטח.
גם
המחבל
הלוחמים הגיעו על אופנועם ממש לרכבו ,ירה
לפני כשנה וחצי החליטו לתת לבוציקין תפקיד כמד־
בהמשך
אנושות.
לעברם .קירמה ז"ל נפגע בראשו ונפצע
ריך חדר כושר ביס"מ ,ושם הוא משרת כיום ,תוך שהוא
אש,
תחת
וברגלו.
נקבע מותו .בוציקין נפגע מהירי בידו
ממשיך לסבול מכאבים באזור הגב ,בקרסול וביד .לדברי
־
הצ
ואף
עליו,
נפל
הוא ניסה לחלץ את חברו ,שהאופנוע
חבריו ,כבר הודיעו לו ששכרו יקוצץ ,והוא חושש מאוד
שוטרים
ידי
על
המחבל
ליח להשיב באש .בהמשך ,חוסל
מההשפעה על עתידו הכלכלי.
נוספים שהגיעו לזירה.
מהמשטרה נמסר בתגובה" :משטרת ישראל מלווה את
את
קיבל
בוציקין
המופת.
עיטור
לקירמה ז"ל הוענק
רס"ר סרגיי בוציקין מאז שנפגע ,בהליך שיקום ממושך
־
מבצ
פעילות
במהלך
הצטיינותו
"בשל
צל"ש המפכ"ל.
באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון .בשנה שעברה
־
לה
בנימוקים
נכתב
למגע",
וחתירה
יוזמה
עית תוך גילוי
הוענק לסרגיי צל"ש המפכ"ל כהוקרה על פועלו ותפ־
בסדרה
הופיע
אף
ויוסי
סרגיי
של
סיפורם
ענקת העיטור.
קודו באירוע ,ונמצא לו עיסוק זמני ביחידתו במשטרה,
"מחוז ירושלים" ,ששודרה בכאן .11
שמתאים למצבו הרפואי והשלכותיו.
בוציקין שוחרר מבית־החולים ,והחל בקרב החדש ,קרב
"לפי נוהלי המשטרה ,תגמול בשכרו של שוטר נגזר
על חייו :ההתמודדות עם הפציעה ,ועם הקריירה כלוחם
באופן אוטומטי וישיר מתפקידו ומרמת הסיכון שאליה
שנגדעה .בשל מצבו הפיזי הוא אינו יכול עוד לשרת כלו־
הוא חשוף בפועל .תמוהים הדברים אף יותר ,שכן במ־
חם ביס"מ .ומסיבה זו ,שכרו אמור להיחתך כמעט במח־
שך למעלה משנתיים וחצי ,לפנים משורת הדין ,תוספות
צית ,כך שהתלוש החודשי שלו יעמוד על כ– 6,000שקל.
שכרו כלוחם יס"מ בתפקיד מבצעי נשמרו באופן חריג.
כעת ,משפחת קירמה וחבריו ליחידה מתגייסים למענו
מפקדיו של סרגיי ,חבריו ליחידה וגורמי המקצוע בארגון
כדי לבטל את רוע הגזירה .השכר שקיבל עד כה בוצי־
ממשיכים ללוות אותו כל העת ,לחבק אותו ולתמוך בו
קין נגזר מתוספות שמקבלים שוטרים בתפקידי לחימה.
בתקווה שיחזור לבריאות איתנה בהקדם".
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