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שמונה נערות מע1טף עזר .פתחו
עמוד אינסטהרם שמתעד את חייה!
בצל ההפגנות והשריפות  -ובתור
שלושה ימים צברו יותר מ־ 30אלף
עוקבים" .אנחנו רוצות לספר את
הסיפור שלנו לכל העולם" .מתו צורי,
עמי 2ו צילום :חיים הח־נשטיין

. -

דף אינסטגרם שפתחו שמונה נערות שמתגוררות ביישובים שעל גבול הרצועה
חורך את הרשת • יותר מ־ 30אלף עוקבים מרחבי העולם הצטרפו תוך שלושה
ימים בלבד וצופים בזמן אמת בבלוני התבערה ובעשן מההפגנות על הגדר •
לי כהן ,אחת הבנות" :אנשים לא הבינו שאנחנו חיים כאן במלחמה של ממש"
מתן צורי
שמונה נערות ) (16תלמידות כיתד! י״א
שגרות ביישובי עוטף עזה מחוללות בי 
מים האחרונים מהפכה תודעתית של ממש :דך
האינבטגרם שפתחו ,״otef gaza״ ,שאליו הן
מעלות תמונות שמתארות יותר מכל מילה את
המציאות הביטחונית המתישה בתקופה האח 
רונה כיישוביהן ,הפך ללהיט ברשת החברתית
ושלושה ימים בלבד מאז שנפתח צבר כבר
יותר מ 30-אלך עוקבים מכל רחבי העולם.
שמונה הבנות  -לי כהן ממושב ישע ,מאי כספי,
ליאן יפת ,שני פרץ וסתיו פרץ מכרם שלום ,קים
אוביץ ממושב עמיעוז ואימי סטדים מעין הש
לושה  -הן חברות טובות מאוד שלומדות כולן
באותה שכבה בבית־הספר "נופי הבשור" שבחבל
אשכול.
הרעיון לפתוח את דף האינסטגרם עלה תוך
כרי נסיעה משותפת באוטובוס" .במסגרת הלי
מודים יצאנו ל׳מסע ישראלי׳ בארץ" ,סיפרה לי

כהן" .במהלך הנסיעה חשבנו על המצב ,דיברנו
עליו הרבה ,הרגשנו מאוד מתוסכלות שלאף אחד
במדינה זה לא באמת אכפת .שאם היו נופלים
בלוני תבערה בתל־אביב היינו היום במקום אחר.
חשבנו שצריך להביא את הנושא הזה לציבור בי
שראל וכמובן הכי גבוה שיש  -עד למקבלי ההח
לטות .התייעצנו עם המדריכים ותוך
כדי נסיעה באוטובוס פתחנו את הדף.
אמרנו לעצמנו שבעזרת האינסטגרם
נוכל להציף את הנושא".
התמונות שהבנות מעלות לדף
האינסטגרם הן למעשה מה שמת
רחש בזמן אמת ביישובים שבהם הן
מתגוררות :עשן צמיגים מההפגנות
בגדר הגבול עם עזה ,שריפות כתו
צאה מבלוני תבערה או עפיפונים ,בלוני נפץ שנ
חתו ,ועוד .לכל תמונה הן מצרפות טקסט קצרצר:
"כבר לא משחק ילדים" ,נכתב מתחת לעפיפון
בוער.
הרף הפך ללהיט של ממש ברשת" .היינו
בשוק מוחלט" ,סיפרה כהן" .בתוך שעות הוצפנו

באינספור פניות ותמונות .לא האמנו שנגיע לכל
כך הרבה עוקבים .תוך שלושה ימים הגענו ליותר
מ־ 30אלף עוקבים".
בזכות הפופולריות הרבה שצבר הרף ברשת
הבנות מקבלות תמונות רבות בזמן אמת מכל הנ
עשה בגזרת עוטף עזה ומעלות אותן במהירות .הן
מתרגשות מאוד מהפניות שמגיעות
אליהן מתושבים מרחבי הארץ.
"אנשים ,מתברר ,בכלל לא מכירים
את המציאות בעוטף עזה" ,אמרה
כהן" .לא יכול להיות שאני מסתג
רת בבית בגלל עשן צמיגים מהפגנה
בעזה ואף אחד לא יודע את זה בארץ.
אנחנו חיים כאן במלחמה של ממש
וזה לא מעניין אף אחד בארץ .אנחנו
רואות את זה בתגובות .אנשים כותבים לנו :׳וואו,
לא ידענו שזה המצב .איך אתם חיים שם?׳ .המט
רה שלנו היא שזה יגיע למקבלי ההחלטות .לראש
הממשלה ,לשר הביטחון .שיעצרו את זה .אנחנו
מקוות להגיע לכל העולם ולספר את הסיפור של
עוטף עזה".
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