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ונקייפהשקטהשבוע.קונייום

בבורקסבהתחלהופריךחםהאווירעזה,בעוטף

למתרחש.אדישיםבשמש,להםמתחרדניםוהשדות

מעטעודמתרחש.לאדברשוםכיגמור,בסדרוזה

כשישראלים.רץשהזמןאיךאיתן,לצוקשנה

אלונית,בצומתבשרמשמרלינגמדמונימוטי

היום.אתלארגןמתחילעזה,לכפרבכניסה

ועיתונאיםחייליםשלכוורתפההייתהבמלחמה

״הרווחנוכמים.נשפכווהשיפודיםוזריםישראלים

קשהשהיהומספרבחיוךאומרהואבמלחמה״,יפה

בפנים,נלחםהגולנצ׳יקכשבנוהמנגלעללעמוד

מאמיןלאשאנילמרותהשקט,אתמעדיףאני״אבל

שלוםלאזהזמן.שלענייןרקהואסיבובעודבו.

הכולאתנקבלואנחנויבואהבאהקרבאמיתי

וזהו״.פהאנחנונעזוב.לאבאהבה.

המכריערובםרואה,שאנימיכלעםמדבראני

הספיקבשמו.מצוטטלהיותאולהצטלםרוצהלא

שהשקטזהעכשיורוציםשהםמהכלתקשורת.להם

כולםבו.מאמיןלאאחדשאףלמרותככה,ימשיך

זמן.שלענייןרקהואנוסףסיבובהרין:אתמקבלים

אחרשאףלינדמהאבלקרוב,ממשמשתרעתעזה

הגב.אתלהמפניםהםלכיוון.מביטלא

ליישכירקולאעזה,עוטףאנשיאתאוהבאני

בזמן,בוושכיריםקשוחיםאנשיםבאזור.משפחה

רישומוובלגנים.שיגוריםשנות14כ־שלתוצאה

והואפה,מלהימחותרחוקעודאיתןצוקשל

שלסוגהאזורחווהאחד,מצדהצדדים:לכלמשתרע

מספרשני,מצרנולדו.תינוקותעשרותבום,בייבי

ובמיוחדהמבצע,אחריחריגבשיעורעלההגירושים

אתשספגוואלהלגבולביותרהקרובותבקהילות

נחלכמוביותרהגדולוהנפגעיםהשיגוריםמספר

שבהםהמקומותגםאלהונירים.העשרהנתיבעוז,

מסתגרים.אנשיםעיתונאי.עםלדבררוצהלאאיש

לחזקאויכולכזהדברלי,אומריםזה,ככה

האזוראתעזבואחד,מצדאותה.לפרקאומשפחה

אחרותמשפחותעשרותשני,מצדמשפחות.עשרות

בסךחיוביהאחרונהבשנהההגירהמאזןהגיעו

מהפנויה,אחתדירהכמעטאיןלעכשיוונכוןהכול

כשהםגוברתשרקתמיההתמה,המבקראתשמותיר

בקיבוציםפה.החייםאיכותכמושאיןאומרים

גדוללחופשמקוויםוהילדיםהבריכותנפתחו

כזה.אחדלהםהיהשלאזמןהרבהנורמלי,

מאלףביותרמטפלותבאזורהרווחהרשויות

השבועבסוףחרדה.נפגעירובםפתוחים,תיקים

לשירותהודיעהחינוךמשרדכיפורסםאמנם

נאלציםאנובתקציבחוסר״בגללכיהפסיכולוגי

מהירהמחאהאולםהטיפולים״,הקצאתאתלקצר

חריגיםועדתלהקיםהמשרדאנשיאתהביאה

מיליוןשלושהשלמיידיתהעברהלאשרהצפויה

מיגוןתהליךעזה.עוטףלילדינפשילסיועשקלים

לאשעודמההסתיים.עכשיורקבאזורהמרפאות

רכוש.ממסהפיצוייםקבלתהליךזההסתיים

"ד111בנישנהעדייוהילדה

היאהנגבבשערגביםהיסודיהספרלביתהכניסה

כמונומנטמהצדהנראיתארוכהמיגוניותשדרת

פוגשיםאנחנוהספרביתשלהנטושבחלקהיסטורי.

כמובקיבוץ.היאשנה11עזה.מכפרקוץלבנתאת

בזמןשעברה.בשנההזדעזעעולמהגםאחרים,רבים

יותר.יכלהלאכבראבלבאינטל,עבדההמלחמה

אותם)ביקרתיעפולהלידילדיהעםיחדכששהתה

איךוראתהבוץלסדנאותנחשפהשעברה(בשנהשם

אחרייוםמהחרדה.הילדיםאתמנתקבאמנותהעיסוק

הספרבביתוהקימהאינטלאתקוץעזבהאיתןצוק

הנטושהחלקכלחיי״״פרויקטמכנהשהיאמהאת

והילדיםגדולמלאכהלביתיהפוךהספרביתשל

הספרביתעםיחדהחומר״.דרךוללמוד״לגעתיוכלו

ועיון.יצירההמשלבתלימודיםתוכניתגיבשה

בתוכי״מצאתיאומרת,היאאיתן״,צוקאחרי״שנה

שוב,יקרההריזההאזור.אתלהצמיחחדשיםכוחות

קורבן.להיותכוונהשוםליאיןגםאבלספק,ליאין

מהיודעתלאאניאחרת.מציאותליצוררוצהאני

אתעושהאנישנה,חדשותראיתיולאהממשלהעם

להעורךאניהזה״.המקוםגורלאתנקבעאנחנושלי.

לההיהלאחדשות.ראתהלאבאמתהיאקצר.מבחן

לה.כיףקוטלר.עודדעללמשל,מושג,

בשנהקמוהזהמהסוגיוזמותמעטלאעוד

מנסיםבאמת״אנחנוקוץ.מספרתהאחרונה,

גינותמחדשמפריחיםמגיעים,צעיריםלצמוח״.

גרעיןשננטשו,מועדוניםומחייםשיבשוקהילתיות

ציונותזוועוד.עזהבכפרהחיפינתאתהחיהנחל

מקומותפהיוצריםאנחנואומרת.היאאמיתית,

עבודה.שאיןכזהדברשאיןמאמינהלאאניעבודה.

מהעלמדבריםכשאנחנושקטנהיההקול

שלרה־אורגניזציההרבה״ראיתילקהילות.שקרה

נקלעומשפחות״הרבהאומרת.היאהמשפחה״,

גםמשפחותמאודהרבהאבלהתפרקו,למשבר,

קיץלנויהיה״אם

זהרגוע,

נגהאומרתמאוד״,יעזור

פירקאיתו"צוקגולסט.

שעמדנויהעסקים.אתפה

מינפתח.לאלהיפתח,

נסגר.למבצע,קרובשנפתח

עםהזמןאתלקחההמדינה

נתנה.בסוףאבלהפיצויים,

יותר"אופחות

אנשיםאחד.לאףקלהתקופההייתהלאזוהתגבשו.

באחרים.לבטוחקשההיהעצמם.לתוךהתכנסו

קורה.ועדייןבהדרגהקרהזהנפתחו,לאט־לאט

כולקודםהכיוונים.מכלהכולאתבחשאיתןצוק

להתרחקמסכימיםלאשעדייןהרבהישהילדים,

בממ״ד״.ישנהעדייןבתשלי,הילדהממיגונית.

איתןצוקאבלאיום,תחתחיינוארוכות״שנים

בעיקר.המנהרותהעוצמה,החומרה,שונה.היה

צוקאבלהשנים,במשךעבהעוררכשופהאנשים

מפחיד.היהזההשתנה.הכולהכול.פירקאיתן

תיפתחהקרובההלימודיםבשנתכעסתי״.כל־כך

שאנימרגישהאני״היוםקוץ.לבנתשלהתוכנית

אומרת.היאחיה״,

הבדלשניותשלוש

ספיר,מכללתמולהנגב,שערהאזוריתבמועצה

לליוויהיחידהמנהלתגולסט,נגהאתפוגשיםאנחנו

והעובדתהמנהלתהיאויזמויותקטניםעסקים

ממכהסובלתהאזוריתהמועצהביחידה.היחידה

שהתנחלועופותומגלניםאנפותשללמדימשונה

המקומותמכלהמועצה,משרדישבתוךבעצים

היאעוזר״,לאדבר״שוםלהסתלק.ומסרביםבעולם,

בבומיםכאלהעופותמבריחיםכלל״בדרךאומרת,

איתן,צוקאתעברוהאלההאנפותאבלקוליים,על

אתמשמידותהציפוריםאותן״.מרתיעלארעששום

שאלהנסבל.בלתיוהרעשמקוםבכלצואתןהעצים,

חותמת,אניאיפהלה.מאחלאנישלכם,הצרותיהיו

ואנחנופניהאתעוזבשלאבחיוךגולסטשואלת

הממוזג.למשרדהנכנסים

עכשיוהנפשי,בחוסןהתעסקנועכשיו״ער

אתפהלהשאירכדיהכלכליהחוסןאתמחזקים

וכיוםעוז,בנחלשנולדהגולסטאומרתהאנשים״,

עוז,בנחללאאנישנה״עשריםבמפלסים.גרה

משם,שאניעונהעדייןאניאותי,כששואליםאבל

בחיים״.לשםאחזורשלאלמרות

קשהמקבלשאניוהתשובהלמה,שואלאני

חרדה.נפגעתגולסטשלהחיילתבתהלהאזנה:

מהצבא,הביתהלחזורהסכימהלאשעברהבשנה
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אזעקההייתההגיעה,זאתשבכלהיחידהובפעם

שואל,שאניסליחהקטטוני.למצבנכנסהוהילדה

למפלסים.עוזנחלביןההבדלמהאבלשואל,אני

גולםט.אומרתשניות״,שלושהוא״ההבדל

אזעקה,איןעוזבנחללחיות.להמאפשרת״האזעקה

להבדילבממ׳׳ד.מתגוררעדייןבנהשריקה״.רק

רוצהלאענק.כמומדחיקהואמספרת,היאמהבת,

לדבר.רוצהלאטיפול,

הרוח?מצבמה

ריבים,גירושים,לחץ,המוןקשה.מאוד״היה

התעוררות.ישהאחרוניםבחודשיים־שלושהאבל

נפתחים.ועסקיםפוניםיזמיםשוב.מחייכיםאנשים

וכולםזהאתשרדוכולםלאמזה,יצאוכולםלא

קיץלנויהיהאםהגיבנת.אתסוחביםעדיין
רגוע,

מיהעסקים.אתפהפירקאיתןצוקמאוד.יעזורזה

למבצע,קרובשנפתחמינפתח.לאלהיפתח,שעמד

אבלהפיצויים,עםהזמןאתלקחההמרינהנסגר.

יותר״.אופחותנתנה.בסוף

חנגב?בשערנפתחיםעםקיבשלמוגאיזו!

ישפהאצלי.רשומיםפעיליםיזמים195

מטפליםמאודהרבהישאבלתיירות,פחות

ישולכולםבזה,וכיוצאמעסיםאלטרנטיביים,

גםישולהרגעה.לטיפולזקוקיםפהכולנועבודה.

יוזמותהרבהאיתן,צוקבזכותשנפתחועסקיםהמון

וילדים״.הוריםשלעסקיםהרבהחברתיות,

חוטרשלבזחבמצביזפלחיותאטשראיך

תמידי?ודאות

תמידי״,ודאותחוסרשלבמצבחיתמיד״יזם

קשרבליאופטימיתמיד״והואגולסט,עונה

היאהחמאס״,תמיד.נמצאהחששלמציאות.

ולאלתחושתנו,מצטייד״לאנושא,פתאוםמשנה

עלעדיףהואמקרהובכלהרפתקה,לעודייכנס

דאעש״.האלטרנטיבה.

לחשוש,ממהפהלאנשיםחסרשהיהכאילו

ליאמרומעטלאדאעש.אתגםלהםישעכשיו

דאעש,יבואאםאבלהתרגלנו,כברש״לחמאספה

להישארמחליטה״אנימחייכת:גולסטנישאר״.לא

דברשוםעושהלאואנילי.טובמחדש.יוםכלפה

לי״.טובשלא

שבעבאררמאללה,

נוסעיםואנחנויוקדתהשמשצהריים.שעת

שלהלוחמניותההצהרותלמרותארז.למעבר

יוצאיםאנשיםחיים.פהוישפתוחהמעברהממשלה,

רפואייםלטיפוליםשזקוקיםכאלההרובונכנסים,

שלמיניבוסיםפועלים.מעטלאגםאבלבישראל,

בכניסה.להםמחכיםהסעות

שבע,״באראחד.צועקרמאללה״,״רמאללה,

יושבאניהלאה.וכךחברו,עונהשבע״,באר

איתי,מדברלאאחדאףבהתחלהבסככה.איתם

מרחםואניעכשיורמדאןנפתחים.הםבסוףאבל

מבוגראדםהזה.בחוםלצוםקללאקצת,עליהם

טיפוללקבלשנכנסהרצועהמצפוןלאהיהמבית

כולםלאכול.מהואיןעבודהשאיןמספרברגליו,

אבלאומר,הואשקל,מאתייםצריךאנימובטלים.

מבקשהואלטרמפ.מחכהואניארבעיםרקלייש

ממזרחבסככהשמחכיםהישראליםמהנהגיםכסף

נותניםלאהםאבלשבעמבארמרהט,ירושלים,

מלאלהם״ישלי,אומריםהםשקרנים״,״כולםלו.

עליו.צועקיםהםבאוטובוס,סעלי״.תאמיןכסף,

שממלמלצעירבחורועודהזקןהאישמלבד

רוציםלאהעזתיםעברית,יודעלאשהואבעברית

רפעתהנהגאתשואלאניהם,איךאיתי.לדבר

לאוטונכנסיםאלה.עייפים״וואללה,מרהט.

חבריואומר.הואמילה״,מדבריםלאוישנים

הרושם.אתמאשרים

רקזהסיבוב,עודשיהיהמסכימיםכולםפהגם

מוחמראומרקוסמטיקה״,״הכולזמן.שלעניין

לחיות.רוציםרקכולםלמה?״אבלמירושלים,

נכון,בסדר״.יהיהשהכולותראהלעבורלהםתן

הישראליהצדאתגםלהביןאפשראבלאומר,אני

עליהם.לסמוךקשההכניסה,עלשמקשה

תמיד״וחיכוךהנהג,אומרפיזיקה״,״למדתי

שהםאףהנהגים,כלפסוק״.סוףניצוץ.עושה

רביםשניבלשוןמדבריםבהגדרתם,פלסטינים

״ניתן״״אנחנו״הסכסוך.עלמדבריםכשאנחנו

״הם״.זהעזהולאפלסטיןלאישראל,זהו״שלנו״

ספק,איןמאוד,חשובדברהלאומיתהזהותלמעט

הםאיתןצוקאתעצמםמהחייםפחותחשובאבל

כסףלבקשממשיךהזקןהעזתיכישראלים.חוו

לו.לתתלאממשיכיםוכולם

אנושה״כלכלית״מכה

חוזרותהפצרותלמרותבסיבוב.ממשיכיםאנחנו

ממשיכיםעוזומנחלהעשרהמנתיבאנשיםונשנות,

לאאחת.ליאומרתאותנו,תביןבשתיקתם.לעמוד

אותועושההייתיבמקומכםאומר,אנימבין,שאנירק

בשקט,קצתאותנושיעזבורוציםרק״אנחנודבר.

הילדיםעלשלנו,ההרוגיםעללדברשובלנובאלא

אחר.ליאומרשנהרסה״,הפרנסהועלהחרדים

שעליהןהגבעותמאחתעזהעללהשקיףנוסעים

ושומעיםעשןרואיםבמלחמה.עיתונאיםהצטופפו

אתמציגהואלי.אומריםמתאמן,החמאםפיצוצים.

מאודטוביודעשהואאףבישראל,כהתגרותזה

עכשיו.איתנולהתעסקטובזמןלאשזה

הצהרותדבר:אותונוהגתמצירהישראל

שזהמבינהבפועלאבלקשוחה,ופסאדהלוחמניות

גםונכנסים,יוצאיםאנשיםלמקלות.לאלגזרים,זמן

עלכעסהכאילואתגםלראותאפשרכךמשאיות.

עלעבדאיאותהמשחקיםלמשט.שיצאגטאסח״כ

בעזה.ימינמלשללכיווןהולכיםבפועלאבלמשט,

ראשאתפוגשיםאנחנואשכולהאזוריתבמועצה

איתן.צוקשלהאחרוןהפצועירקוני,גריהמועצה

האחרונהבשעהמרגמהמפצצתקשהנפצעירקוני

מתרוצץהואעכשיורגליו.שתיאתואיבדלמלחמה

מתעקשהמועצה,במשרדיומקלפרוטזותשתיעל

יורעבאמתלאשהואשמתגלהערקפהלנולהכין

אמוןמעוררתעוצמהזה,בירקונימשהו,בוישאיך.

ונינוחות.

הבינלאומיתהוועדהשלהדוחפורסםקודםיום

״האשמותשמצאההאו״םשלהמבצעלחקירת

הצדדים.שניבידימלחמה״פשעילביצועמבוססות

״ואפשרירקוני,אומראותנו״,מביןלא״העולם

לאפעםאףוהשולטהחזקהצדזהאתלהבין

בטענות,זהעללבואאפשראיטוב.להיראותיכול

צה״ל.כמונוהגהיהלאאחרצבאשאףלמרות

פחותלאאבלזהירים,להיותצריכיםבהחלטאנחנו

התושבים״.עללהגןמכך

ירקוני,אומרפה״,אמותוגםבנירים״נולדתי

המקוםזהשמע,טבעי.מוותיהיהשזה״בשאיפה

תחתפהחיינושנה14התיכון.במזרחיפההכי

אנחנוזה.אתלנולפתורוחייביםמתמידאיום

שלנו,השדותאתלעבדמסוגליםלהיותחייבים

זומייצרתמועצהלהיותשלנו,הפרותאתלגדל

אתלנולספקלאזור,המדינהשלהראשונההחובה

התמוטטוהמוןאנושה,כלכליתמכהפהחווינוזה.

פה״.סבלנולהתאושש.הצליחולאורבים

אבלחוזרים,בניםרובהלאזורהחיוביתההגירה

מקומםאתשמילאוחדשותמשפחותעשרותגם

הואאותו.מספקתלאמכךויותרהעוזבים,של

אתלסבסדמענקים,לתתלפתח,״צריךעוד.רוצה

החלטהזוההטבות,עםגדולהבעיהלנוישהדירות.

אניאיךשנה.כלאותולבטלשאפשרכךחוקולא

רוצהאניכזה?במצבלהגיעמשפחהלשכנעאמור

350ב־מטרמאהשלביתלהםלספקמסוגללהיות

בכלפנויהאחתרירהליאיןכרגעשקלים.אלף

איפהליואיןלבוארוציםאנשיםיותרהמועצה

לאאבלחשוב,זהמצוין,חינוךלנוישאותם.לשים

לחיותשאפשרלאיוםעזהאתלהפוךחייביםמספיק.

ביטחון.חוסרישובירושליםאביבבתלגםהריאיתו.

גםספק.ליאיןיכול.והואעלינולהגןחייבצה״ל

להישאר,חייביםלאמלחמהישאםלמדנו:אנחנו

כלום״.יקרהלאולחזור.קצתלסגתאפשר

g@globes.co.il
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