ילד עומדלפני קיר בית
מפר שנפגעמטיל ,אתמול

בבאר שבע
תצלום:

רויטרס

מוצאיםמקלט

מהחרדה

בני הנוער בדרוםנאלציםלהוות את מטחיהטילים לבה
לעבודה ועם כלנפילה
ואילו הוריהם ממשיכים לצאת

נשארים

הם

גילי

צריכים

כהן

אחר כך עזרה מקצועית .הרי מי

שהרטיב

ז"־

^^^

"^£

וקר

הפניותהטלפוני שלער״ן

בין בתיה הפרטיים

שבע .רלת
ב״מקלט

של

מסתתר

שכונת רמות

בבאר

הכניסה מציינת כי מדובר

לשימוש״ .ברגע שבו נש־
$TS1$נשמעת$TS1$
מותר

מעת
$DN2$נשמעת$DN2$

אזעקהעולה

האוויר בעיר,
פניו:

משנה הסניףהעירוני את

הנעולה בדרך כלל
רלת המקלט,

באמצעות זמזם ,נפתחת ,הכיסאות האדו־
$TS1$האדומים$TS1$

r/,rr

מים
$DN2$האדומים$DN2$

מאכלס

ויורדת

שמפלחת

את

באופן תדיר רק

התמיכה ,נוהים עשרות

נפרסים

במקום,ואל המקום ,שלרוב

שלוש מתנדבות
שמפעילות

מתושבי השכונה .״זה

ד״ר שולה פיורה ,מנהלת סניףער״ן(עזרה

את קו

קצתמוזר" ,מודה

ראשונה

״בשבילנו
נפשית) בבאר שבע.
המקלט ,והמצב הזה הואהזוי .מגיעיםלכאן
עםהכלבים
והילדים ,ובו זמנית אנחנו גם מארחים
אותם ,וגם

שים
ם $DN2$עצותוחיזוקים

שאני לא אסעלבד.

אנחנו נותנים להם
לגיטימילפחד״.
שמתקשרים ונמצאיםבלחץ .שזה

הרגשה שזה בסדר ,שיש עוד אנשים

ר״ר פיורה מביאה כדוגמאות עוד כמה שיחות

האחרונה בדרום

והילדים
משמעותית במיוחד דווקא בקרב בני הנוער
הצעירים.אלו ,שעד היום נמנעולפנות באופן ישיר
מתקשרים ללא הרף ומבק־
$TS1$ומבקשים$TS1$
הטלפוני,
אל קו התמיכה
ממתנדבי

הם לא פעם נשאריםלבר.

היא

ממש בכתה,

ואמרתי לה

מפחדתלהיותלבד,ושאפילו ביקשתימבעלי

שיבוא איתילמקוםהעבודה ,כדי

ער׳׳ן
ממשיכיםלעבוד על הקו״ .בעמותת

מציינים באופן ברור

המתנדבת אף היא

בסניףער״ן

המקומי.

תקופה יש

לחוצים עור יותר מהמבוגרים,
את ההמן התורן.
הילדים ובניהנוער

שגם אני

אנשים

כי ההסלמה

ולהישאר בתוך החדר המטוגן אוהמקלט,נאלץלהותיר
למבוגרים יחסית ,בבתים ,בזמן
ילדיו ,גם אם הם נחשבים
קורה?׳ ,ולמה
מתקפת
הטילים .״היא כל הזמן שאלה אותי׳למה זה
בבאר
תושבת
מסבירה
יורים
ה׳
שכונה
ורצברגר,
מירי
שבע
עלינו?׳״,
את

כי

זה הבית ועבורם זה

ההורים או

״אמרתי לה שבכל

שהתקבלו
שבע

בימים האחרונים במוקד :נער בן 17

מבאר

שלו; נער אחר ,בן 17
שחששלשלוםהכלבים

שלקה בהתקף חרדה ממשי בעקבותההסלמה
החוליםלטיפול
ומתנדביער״ןהמליצולהפנותולבית

האחרונה

התמיכה.

מתקשרת אל
בשלוש והצי נערה בת  14מבאר שבע
$DN2$וערביישראלי $DN2$המתגורר בבאר שבע ומוטרד לא רק מהדוחות המנשבות
ישראלי
מספרת
ער׳׳ן ,תלמהזיוון ,היא
הטלפוני .למתנדבת של
המוקד
בשורות רעותלגבי איוםהטיליםבעיר ,אלא מרוחות המתקפה ״נגד
הטלוויזיה ,האינטרנט והרדיו,
שהדיווחים הבלתי פוסקים ,של
לדבריו ,במקלט בו הוא שוהה.
הערבים״,
מכניסים אותהלחרדות .״זו בעיה שהם צמודים ככהלאמצעי
עלייה דרסטית בפניות בנושא חרדהלעומת ימים
״יש
התקשורת .הכל פתוח ,ואז הםמבוהלים ,וצריךלעשות דברים
רפואי;ילד בן  12מאחר מקיבוצי האזור שדאג דווקאלאימהוערבי־
$TS1$וערביישראלי$TS1$

זהלמעלה

כדי שיסיחו את דעתם״ ,מסבירהזיוון את עצותיה.
התמיכה
מתנדבתזיוון במוקדי
מעשור
הטלפוניים שלער״ן;
גם במבצע ״עופרת יצוקה״ וגם ביתר סבבי ההסלמה האחרונים
שכללו ירי רקטות אל עבר הנגב ,ענתהלעשרות שיחות של
תושבים
מבוהלים .״בתקופה שלמלחמה ,מפלס החרדות
עולה.
אני בעצמי מנחה קבוצות הורים ,ועבדתי

איתם

בזמן המלחמה

(הכוונה למבצע ״עופרת יצוקה״ ,ג״כ) על
על הפחד״ ,מספרת תלמה ,המתגוררת במיתרוסובלת
איך

היא מאזעקות

הרקטות.

"חשובלזכור

שבסופו

מתגברים

של

יום

אף
חרבה

רגילים
מבוהלים.
הם
לטראומות שהיו להם ממבצע׳עופרתיצוקה׳ או מאפיזודות
קודמות״ ,מסבירה מנהלת סניףער״ן בבאר שבע .״הם בעיקר
מתקשרים בשביל עצמם ,בשביל לדעת שהם לא לבד מפחדים
מהסיטואציה ,או בשביל ההורים .עצם השיחה איתם מרגיעה,
ומחזירה תחושה של שליטהבחיים״.
במקביל ,במקלט העירוני ברחוב סטרומה בעיר מעבירים
הטלוויזיה
כמה בני נוער את השעות בשעמום די מופגן.
פי  300אחוזים .בני הנוער עצמם

מתקשרים כי

הם חווים את האירועים עכשיו ,ומגיבים גם

מתגברים הפחדים
נדמה

ממשיךלהרטיב ,ומי שעברלישון
בממ״ד ,ממשיך גם לאחר מכן״.
שיחתטלפון נוספת מגיעהלמוקד בשעה ארבע ,הפעם של נערה
לימודים ביישובי
מאשדוד ,גם היא בת  14מאחרולא התקיימו
הדרום ,אך מקומות העבודה לא סגרו את שעריהם,אלפיילדים ובני
נוער נותרו בבתיהםלבד .הורה שלאיכול היה לקהת יום הרפש
במיטה

של

במיטה

הלימודים
בביתבגללביטול

שתקועה על

ממשחקי הקלפים

ערוץ

כבר נמאס ,ואת

המוצא האחרון להפגת
והנפילות.
בסיפורי האזעקות

המתח והחוםר־מעש הם מוצאים בעיקר

משהביטון ,בן 16

מספר כי בזמן מטח הרקטות שנורה אל העיר

שתיים מהן נחתו בלב
בחדר הכושר.״כולם ירדולמקלט,
ברזל' ,אבל אני לא מאמיןלה .זה לא
מדברים כל היום על ׳כיפת
בטוח״ .צעיר אחר מנסהלהפריך את הטענה ואומרלו כי "אם לא
ברזל ,היית מת״ .אחר מגיב
היתה כיפת
לו :״אמנם יש את ה׳כיפת
ברזל׳ ,אבללילוקח כמעט דקה רק הריצה מהבית ,הלא ממוגן ,אל
קארליקר ,תושב העירהלומד בכיתהי״ב.
המקלטהזה" ,אומר יהודה
באר שבע ואחת אף פגעה בבית ספר
וגם אני רצתי

כשהיתהאזעקה.

חושבלעצמיבלב :׳רק
להגיע

״אני כל הזמן הזה רק
למקלט,לפני שתיגמר
האזעקה׳״.

המקלטהעירוני הקטןקיבל
ראשון בערב מגיעהאליו

גם הוא

קבוצת

כעת ,הפכו חברי

הקבוצה

תמיכה

שהה

שימושכפול:
שלנגמלים

בזמן

בימי
מסמים.

ששוהים בו פעם בשבוע באופן קבוע,

לאורחים בזמן חירום במשחקי
שעברולהתגורר במקלט בגלל
״כל היום אנחנו יושבים פה ,והכרחתי את כל המשפחה שלי
לעבורלישון פה ,כי אני פחדנית־רצח״ ,מסבירהנטלי ביטון,
״הטלוויזיה לאמלחיצה אותי,
תיכוניסטית המתגוררתבעיר.
במילא שומעים את האזעקות .בעצם ,בכל מצב אני מפחדת,
ויותר מהכל אני מפחדת שאני אשארלבד .רק שאני לא אהיה
לבד ,ואזייפולטיל״.
נטלי,יעקב ,מספר כי בימים האחרונים בתו מתנהגת
אביה של
כאחוזת אימה:נלחצת מכל רחש ומפחדתלהישארלבר".נטלי שלי

הערב של

 20בני

המשפחות

המתקפה.

פחד׳ /הוא
אמנם בת  18אבל היא מחבקת אותיבלילה מרוב
מספר .״רק ביום שישי האחרון הייתי צריך לקחת אותהלבית
לקוי ראייה,
החולים ,כי היא ממש היתהבחרדות״ .הוא בעצמו

המתפקד כמעין ״אבהמקלט״:
נטלי ,מצידה ,מספרת כי״הטילים
ומזון
ולתורנותהניקיון במקום.
ללחץ .רק היום שמענו שתי
שנפלו בשנה שעברה הכניסו אותנו
אזעקות,והיינובמקלט .אנחנו לא זזים מפה .עוד שתי אזעקות פשוט
להבין״ ,היא אומרת ,״אנשים
שמענו״ ,היא אומרת .״אתם צריכים
לא
פה צריכיםלרוץ בכל אזעקה כמה מאות מטרים כדי
להגיעלמקלט.
הבתים ישנים ,חלק עם גגותרעפים ,חלק מעץ ,חלק עם אסבסט
בכלל .מפחיד פה,ובגלל זה אנחנו פשוט נשאריםבמקלט״.
דואג
לפתיחתו,לחלוקת המזרנים,

