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מבלי להזכיר את המילה "פינוי", מאות תושבים באזור
הגבול עם עזה התפנו

"זו פעם ראשונה בכל המבצעים שאני עוזבת את הבית", אמרה יוכי אלון מקיבוץ
בארי, שהשאירה את בעלה צבי לטפל בכלבים שלהם והצטרפה לנכדים בים המלח.

עד כה התפנו יותר משליש מהתושבים ב–11 יישובים במועצת אשכול

צילום: תומר אפלבאום תושבים בבארי מתפנים, היום. דובר קיבוץ נחל עוז, דני רחמים, הדגיש כי לא מדובר בבריחה
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קלנועיות שעליהן הועמסו מזוודות, אב שמחזיק תחת זרועו בובה של פיל והדי יירוטים

עמומים. זו היתה התפאורה שליוותה היום (ראשון) את תושבי קיבוץ בארי שהתפנו

למלון בים המלח, אחרי שלושה ימים תחת ירי הרקטות ותקופת מתיחות ארוכה. "זו

פעם ראשונה בכל המבצעים שאני עוזבת את הבית", אמרה יוכי אלון, תושבת הקיבוץ

בשנות ה–70 לחייה. "כל הנכדים שלי נמצאים בים המלח, אז אני נוסעת לסייע

להם", הוסיפה. "זה לא נופש משפחתי. כל הגוף שלי מבעבע, לכן גם בעלי עודד אותי

לנסוע, אני חייבת את זה".

יוכי ובעלה צבי, שנשאר בקיבוץ עם שני הכלבים שלהם, התפנו בעבר פעם אחת

בלבד מביתם — כשגרו בקיבוץ עין זיוון שבגולן ב–1973. "היום אנחנו מתפנים מרצון,

רק כדי לעזור עם הנכדים", היא הדגישה.

אורישלום, חיפושניווט
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היתה זו הפעם הראשונה שחלק מתושבי הקיבוץ, בדומה ליישובים נוספים באזור,

התפנו בצורה מאורגנת. עד היום, בכל המבצעים הצבאיים ברצועת עזה, התושבים

התפנו באופן עצמאי. בשנה שעברה נחשף ב"הארץ" כי בשנים האחרונות גיבשה

המדינה תוכניות לפינוי בשעת חירום, אך אלה לא הופעלו מעולם. במבצע "שומר

החומות" הופעלה תוכנית מאולתרת של חלוקת שוברי אירוח לתושבים דרך הרשויות

המקומיות. נכון להיום אחר הצהריים שיעור התושבים שהתפנו מ–11 יישובים

במועצה האזורית אשכול נע בין 35% ל–38%. בכל היישובים יחד שבמרחק של עד

ארבעה קילומטרים מגבול עזה גרים 4,600 תושבים.

צילום: תומר אפלבאום יוכי אלון נפרדת מבעלה צבי, היום. "זה לא נופש משפחתי. כל הגוף שלי מבעבע"
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הקלנועיות מועמסות במזוודות וחלק מתושבי קיבוץ בארי 
(בן משפחה אחד וילדיו לרוב) עוזבים להתרעננות של כמה 

ימים. הטרמינולוגיה חשובה למקומיים, בישובי האזור 
מבקשים להדגיש שלא מדובר בפינוי או בריחה. הם 
מעדיפים להשתמש במילים: הפגה, הפוגה או אפילו 

התכנסות קהילתית. כך או כך, השקט נחוץ לילדים
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תושבי עוטף עזה הסתגרו בבתים בסוף השבוע, והחלו בתכנון פינויים הצפוי

בשנים האחרונות גיבשה המדינה תוכניות לפינוי בחירום. הן לא הופעלו מעולם
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במועצה תיאמו מראש את פינוי התושבים באוטובוסים למלונות ולבתי הארחה,

שעמם נחתמו חוזים עוד לפני ההסלמה הנוכחית ובטרם החל שיגור הרקטות. לדברי

דקלה קצוני, מנהלת מכלול פינוי בחירום במועצת אשכול, חצי שעה לאחר התקיפה

הראשונה של צה"ל, בצהרי יום שישי, ניתן האישור להתפנות. הפינוי לא התבצע

"מתוך הרגשה של סכנת חיים מיידית", הוסיפה. לפי ההערכות, במקרה הצורך ניתן

לפנות עד 75% מהתושבים באותם 11 יישובים, בעוד מי שיישארו בבתיהם ימשיכו

בעבודה החקלאית ובטיפול בחיות המשק.

דנה בכר, תושבת נוספת שהתפנתה מבארי, עלתה לאוטובוס לים המלח יחד עם

שניים מילדיה ושניים מאחייניה, כולם בני 12 עד 14. "אנחנו מתורגלים, אבל זה

קשה להשאיר חצי מהמשפחה פה", אמרה בכר שארזה גם בגדים, משחקים, מחשב

וחטיפים. "גם אחותי וגם בעלה נשארים פה, שני הגדולים שלי גם נשארים פה. זה

הקושי המרכזי", הוסיפה.

לצד תפקידיה כאמא ודודה, בכר שימשה גם כ"מפקדת הנסיעה". ארבעה אוטובוסים

הגיעו לקיבוץ, ובמבצע מאורגן הגיעו קבוצות־קבוצות שעלו אליהם מדי רבע שעה. כך

לא נוצרו התקהלויות במקום, והאוטובוסים לא המתינו יותר מעשר דקות בטרם יצאו

לדרכם. בים המלח צפויים התושבים להמשיך לקבל את השירותים שהם מכירים

מהקיבוץ, כמו מרפאה ובתי ילדים. "אף אחד לא בורח. ההתרעננות היא כדי שהילדים

יישנו בשקט בלילה", אמרה טלי, תושבת בארי שניהלה את מבצע הפינוי.

מאחורי האוטובוסים והחיבוקים בין בני המשפחה ישבו חבורות של צעירים —

מקפיצים כדורגל, מעשנים ג'וינטים ועוזרים למשפחות לעלות על האוטובוסים. הם לא

דבוקים לחדשות ולא אחוזי חרדה, רק מנסים לחיות את החיים על אף האזעקות. "מה

נעשה בים המלח? די משעמם. לי זה מרגיש הכי בטוח פה", אמר עידו, צעיר בן 25,

שעובד בבית הדפוס בקיבוץ. "אנחנו נשארים פה, הולכים לראות יירוטים באזור. בתוך

הקיבוץ עצמו יש שגרה, אנחנו לא יכולים להסתגר בממ"דים שבוע שלם". לדברי אלי,

צעירה נוספת, "מי שנשארים פה זה כאלה בלי הרבה מחויבות. בבארי קצת פחות

מרגישים את הנפילות. בשדרות ובאשקלון חוטפים, פה יש פעם או פעמיים. זה

מורגש שונה מאשר בחדשות".

צילום: תומר אפלבאום מכולות שהוצבו לחסימת כביש בקרבת הגבול עם עזה, היום



בין התושבים המתפנים היו גם שתי משפחות של עולים מאוקראינה, שהמלחמה

תפסה אותם בפעם השנייה בתוך חצי שנה. ולנטין גוטץ עלה לאוטובוס יחד עם

אשתו ובנם בן הארבע. השלושה הגיעו לישראל מאזור קייב במאי, וכעת הם בורחים

שוב בתקווה שיוכלו לשוב לביתם החדש. "זו לא בעיה בשבילנו לברוח, בכל זאת זו לא

הפעם הראשונה", הסביר ולנטין. "אנחנו מבינים את המצב ויודעים שהצבא הישראלי

יכול להגן עלינו".

אך למרות החיוכים, הפחד עדיין הורגש מסביב. על האוטובוסים עלו בעיקר ילדים —

מכל משפחה יצא הורה אחד עם הילדים, בעוד האחר נשאר לעבודה במשק או בבית

הדפוס של הקיבוץ, המוגדר מפעל חיוני. "אני קצת לחוץ אבל מאמין שבקרוב יהיה

בסדר", אמר כרמי כסלו, בן תשע. "רציתי ללכת היום לראות את המיניונים בקולנוע

במבקיעים, אבל בגלל המצב דחו את ההקרנה".

הוא כבר חווה לא מעט ימי קרב, ועתה הוא יוצא מהקיבוץ עם אמו ואחותו להתאוורר.

"אני יודע שלא כל הילדים הולכים אבל אני מאמין שרובם יגיעו איתנו לים המלח",

הוסיף. "חשוב לי גם להגיד לשאר הילדים שנכון שזה מצב מלחיץ, אבל חשוב לא

לדאוג כי יש מבוגרים שיהיו לצדכם. למרות שגם הם קצת לחוצים".

צילום: אליהו הרשקוביץ מרכז קניות בנתיבות, היום



אמו של כרמי הסבירה כי במצבים כאלה חשוב לומר לילדים את האמת המלאה,

בהתאם לגילם. "ההסתרה מפחידה עוד יותר והם מרגישים את זה. עד היום אנחנו

תמיד נשארנו בקיבוץ במבצעים כי הדרך מפחידה בימים כאלה ואתה מעדיף להרגיש

בטוח יותר בממ"ד", הוסיפה. "אבל הפעם האחרונה, בשומר החומות, היתה קשה

מאוד, אז החלטנו לעזוב לכמה ימים".

לתושבים חשוב לא להצטייר כמי שברחו. זו היתה גם אחת הסיבות שהביאו לדחיית

הפינוי בשומר החומות — כדי לא לספק לחמאס תמונת ניצחון. המילה "פינוי" לא

נאמרה בקול רם, ובמקומה דיברו אז על "הפוגה" — או אפילו "התכנסות קהילתית".

דני רחמים, הדובר של קיבוץ נחל עוז, הסביר ל"הארץ" כי לא מדובר בבריחה, אלא

בהתרעננות בלבד.

"שהאויב לא יחשוב שאנחנו בורחים, אנחנו נחזור ונגדל ונתפתח", הוסיף רחמים.

"מצוק איתן ועד היום גדלנו. היינו 350 אנשים כשהחלה המלחמה ב–2014. מיד

אחריה ירדנו ל–220, והיום אנחנו כבר 500. אנחנו נותנים משמעות לחיים שלנו פה

מעצם היותנו כאן בארץ. אנחנו לא מתאבדים שיעים, אנחנו נצא להתרעננות ונחזור.

אנחנו גדלים ובונים חיים".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

הסלמה בדרום

פינוי התושבים מבארי. כרמי כסלו, בן תשע, במרכז בחולצה כתומה: "אני קצת לחוץ, אבל מאמין שיהיה
צילום: תומר אפלבאום בסדר"

צילום: אליהו הרשקוביץ זירת נפילת רקטה באשכול, היום
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