ran
למרחבשחמוגנים

 nnitt'iפורם בשלו ותושב הדרום מצאו עצמםוו

מםיילים
אבל גם הרקטות לאהצליחולנצח את מזגהאוויר הנאה שמשן
אמיציםלדרום :״מצב חדש לא  Dnnn nnאבל לא הצטערנו שבאנו״

משפחת

שםורן

בממ״ד

ביתם

שבלהבים

IIMlIinilMHIIIIlllJlilllllllHIIMniUMIIllllllllMIIIMinilillllillllll

גדי גולן ויעל

ה־ 29

מטיילים

את

מסיבת יום ההולדת שלה

ברנובםקי
היא ערכה עם כ־  25אנשים מחופ־
$TS1$מחופשים$TS1$

שים במקלט קטן .״אחרי
$DN2$מחופשים$DN2$
מאות אלפיילדים בדרום
הארץ

שכבר הכינו את
$TS1$התחפושות$TS1$
הת־

את האזעקה

$TS1$להשתתף $TS1$לרקוד,
$DNהתחפושות$DN2$לסוף השבוע כדי להש־
חפושות

תתף
$Dלהשתתף $DN2$במגוון חגיגות פורים ,נשארו

אתמול
ליף
חליף$DN2$

בביתם.

$TS1$החליף$TS1$
הח־
את המםיכות

הממ״ד.

״עצוב לי שאת כל
לסוף השבוע עםהילדים,
האוויר הנהדר הזה,נאלצנולבטל״,
תושבת
התלוננה רחל אלמקיאס,
שדרות ,אם לשלושהילדים.
מי שלא הסכימה לבטל כליל את
התוכניות והתאימה אותןלמציאות
הלא נעימה היא ליאת בן זקן שח־
$TS1$שחגגה$TS1$
$Dשחגגה $DN2$בסוף השבוע את יום הולדתה
גגה
התוכניות
במזג

נפסקו

בשמורת

פורה,

סמוך

כשהיו אזעקות .זה סוג

לקר״ת

של

בשבילנו״.
שיגרה

כנראה מדובר במנגנון הגנה

היה לא הכי מרומם,ולכן החלטנו
להישארולטייל באזור כרילעודד
את

ששמענו

בפעם השנייה ,חזרנו

גת

עכ אף הכל:

מט״ליס

הנחיית פיקוד העורף לא לע־
$TS1$לערוך$TS1$

התושבים״,

סיפר ניר אבידן.

״בדרך ראינו עשרות

למרותהכול .לא

משפחות שבאו

הצטערנו שבאנו,

$DN2$לערוך $DN2$אירועים של
רוך
שקיים אצל התושביםכאן״ ,סיפרה.
בטווח של
חנן גרשון ,אחד מחבריה של ליאת
לאזור,
עזה ,הביאהלביטול שורה ארוכה
שהגיעלמסיבה ,סיפר כי ״זה היה
מאותהמטיילים שהגיעו
שלאירועים .למרות זאת ,לא מעט ובשלביטול אירועים רבים,החלי־
$TS1$החליטו$TS1$
ממש מוזר ,מצד אחד חגיגות פורים
טו
תושבים ממרכז הארץ הגיעו לא־
$TS1$לאזור$TS1$
ויום הולדת ומצד אחר אתה רואה
$DN2$החליטו $DN2$להררים עוד יותר,ונסעולעד־
$TS1$לעדלאידע$TS1$
שהתקיימה כמ־
$TS1$כמתוכנן$TS1$,
$DN2$לעדלאידע $DN2$בשדה בוקר,
זור
את כולם דחוסים במקלט ושרים
$DN2$לאזור $DN2$כדילטייל במזג האוויר החמים .לאידע
תוכנן,
״באנולדרום למרות שכל האירו־
$TS1$האירועים$TS1$
הולדת׳״ .בן זקן סיכמה
׳היום יום
$DN2$כמתוכנן $DN2$,בשל ריחוקה מאזור העימות.
ובעוד אלפי תושבים ישבו במקל־
$TS1$במקלטים$TS1$
בוטלו״ ,סיפרו רחל וניר אבידן,
את יום ההולדת ואמרה כי ״היתה
עים
$DN2$האירועים$DN2$
$DN2$במקלטים $DN2$ביישובים רבים בדרום ,אלפי
טים
מרמת גן ,שבאו לבקר קרובי משפ־
$TS1$משפחה$TS1$
מסיבה כיפית ומדהימה ,הטילים
והחליטולטייל המטיילים נהנו מאווירה פורימית
חה
לאהצליחולהרוסלנו את המסיבה
$DN2$משפחה $DN2$בנתיב העשרה,
ומצעדערלאידע ססגוני במיוחד
באזור עם שנייםמילדיהם .״היה
לגמרי .הגיעו כ־  25אנשיםוכולם
בשדה בוקר.
מזג אוויר נפלא ,אבל מצב הרוח
היו מחופשים ,המוסיקה והריקודים
יותר מ־  500איש

עד  40ק״מ

מרצועת

כי היה חשוב שנפגין
סולידריות עם
התושבים כאן״ ,אמר.

יאירפיג׳וו

לתזה את התוסןהההילתי

$TS1$לחיזוק$TS1$
לחי־
סוף שבוע של שמש ,חגיגות פוריםואירועי ברזל .תוך כדי פיתוחה של מערכת כיפתברזל ,להשיגם .תוכניות עבורה ישלנולמכביר,
זוק
נתקבלה החלטה חשובה ונבונהלמגן את יישובי
״דרום אדום״ הגיעלפתחנו ,ירוק ופורח בכל
$DN2$לחיזוק $DN2$הקשר והשייכותשלנולארץ .כמו שמערכת
העוטף,כולל כל מוסרות החינוך ,החלטה שנו־
$TS1$שנותנת$TS1$
פינה .מבעוד מועד נערכנו לקבל את פני האור־
$TS1$האורחים$TS1$
כיפתברזל זוכהלתקציבים המאפשרים הגנה על
תחושת ביטחון שהמדינה לא מפקירה את
תנת
$DN2$שנותנת$DN2$
והמטיילים הרבים מכל רחבי הארץ ,להתח־
$TS1$להתחפש$TS1$
חים
$DNהאורחים$DN2$
אזרחי המדינה ,כך יש צורך בתקצוב ובהשקעה
התושבים והמנהיגות
תושביה הנמצאים על הגדר ,מענה נוסף המהווה
ולחגוג.אולם ,האזעקה המייבבת קטעה את
פש
$DN2להתחפש$DN2$
בחוסן החברתי.בעינינו,
המקומית ,הרי זו דרך מחויבת המציאות .אנו
כלי הגנה משמעותי ביותר הוא החוסן החברתי.
תוכניותינו והכניסה אותנולמרחבים המוגנים,
מרגישים את הלב הפועם של תושבינו הזקוקים
אחרי ההשקעהבברזלובמלט ,המדינה צרי־
$TS1$צריכה$TS1$
ובן רגע הפכה השיגרהלחירום המוכר במחו־
$TS1$במחוזותינו$TS1$
והקהילתי .החוסן לאמון מוחלט במנהיגות הלאומית והמקומית
$DN2$צריכה$DN2$להשקיע בחוסן החברתי
כה
$Dבמחוזותינו$DN2$לפרקים.
זותינו
וכן ,גםלאמונה בצדקת הדרךלקיוםשלנו כאן.
בעשור האחרון ,עת הגיעה החזית אל לבליבה ייתן את האפשרותלמסגרות הצבאיות להמשיך
מהי הגנה אמיתית אם לא חוסן חברתי ואמונה
$TS1$המרינה $TS1$לפעול עד בוא הרגיעה ,החוסן החברתי יהפוך
והאוכלוסייה האזרחית ,החלה המ־
של המרינה
בצדקת הדרך? כאשר תיפול ההחלטה הנכונה
אוכלוסיות נוספות להצטרףלאזו־
$TS1$לאזורים$TS1$
רינה
$DN2$המרינה $DN2$לנקוט מכלול אפשרויות שייתנו מענה למגנט עבור
בדרגהממשלתי,לנו כבר יש תוכניות מפורטות
הגומלין ייצרו מקומות
קהילתייםאלו ויחסי
רים
$DN2$לאזורים$DN2$
לסוגיה הביטחונית המורכבת שהגיעהוהפתיעה.
האפשרית באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
שאותן אפשר ליישם במהירות
שציבור רחב ירצהלבואולדבוק בהם .אין שום
צה׳׳ל את מוקדי
תחילה תקף
הפעילותהעוינת.
הפועלים ברשויות.
$DN2$באמצעות $DN2$מרכזי החוסן
ספק שכושר עמידהלאורך זמן ואמונה בצדקת
בשלב השני ,המדינה החלה לפתח מענה של
צעות
לפעול כרי
נולדים מעצמם ,אלא צריך
הדרך לא
אקטיבית המוכרת כיום כמערכת כיפת
הגנה
הכותב הוא ואש המועצה האזורית חוף אשקלון

