עמוד  1מתוך 1

08:21 , 18.12.13

שלחו להדפסה

מפלט בקיבוץ

בדרך לירושלים  -מבקשי המקלט לנו בנחשון
קיבוץ נחשון התגייס לסייע  -בלינה ובמזון  -למאות אפריקנים שיצאו השבוע
ממתקן הכליאה הפתוח "חולות" למסע מחאה לירושלים .וגם קיבוץ עינת סייע
ארנון לפיד
בצהרי יו ם שני השבוע הוטלה על מירי גורן מקיבוץ נחשון ,במפתיע ,משימה גדולה :יורי קנדל
)להבות-הבשן( ,רכז "מרצ" בתנועה הקי בוצית ,התקשר ושא ל אם תו כל לארגן לינה לכמאה
מבקשי מקלט אפריקנים שנטשו את מתקן הכליאה הפתוח " חולות" ,ועושי ם את דרכם לירוש לים.

עוד על פליטים וקיבוצים:
• הקיבוצניקים מדרי כים נערי ם פליטים מאפריקה
• הצוואה :להסתיר פליטים בקיבו ץ
• עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפיי סבוק של "ידיעות הקי בוץ"

מבקשי המקלט בדרך
לירושלים .לנו בנחשון
צילו ם :חיים הורנשטיין
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

גורן עו בדת בכולבו המקומי  ,משמשת כאחראית על צוות שיוך הדירות בקיבוצה ,חברת מועצת
מרצ ,וגם "הפו ליטרוקית המקומית" ,כהגדרתה" .זה לא כבוד כל כך גדו ל ,אבל כיוון שאין מי
שיעשה את הפעי לות הפוליטית ,לקחתי את זה על עצמי" .
לאחר הגעת הפנייה ,נועצה מירי בחבר הקיבו ץ ג'יימי פוקסבר ,מנהל הקהילה ,שלא היסס והשי ב
בחיוב" .אמרתי לו :אתה יודע שזו עלולה להיות 'הסתבכות' עם החוק ,והוא ענה :זה מה שצריך
לעשות .וזהו"  ,מספרת מירי.
"חשבתי שיגיעו כמאה איש ,אבל זה היה 'צונאמי'  :בשש ו חצי בערב הגיעו שלושה אוטובוסי ם עם
סודנים ,ובתשע הגיעו עוד שניים ,עם אריתראים ,בסך הכל כ 300-250-איש .הם נראו נורא:
קפואים ,צולעים .לבכות .בהתחלה א מרנו  :אוקיי ,נלין אותם במועדון  -שם יש כורסאות ,שירותי ם,
ואפשר לחמם מים לקפה  -אבל א חרי שראינו את כמות האנשי ם ,החלטנו להלין אותם בחדר
האו כל שמעל למועדון.
"כמו שפתחנו אותו ,הגיעו המון ישראלים טו בים ,וגם נ זירות מאיזה מנזר  ,עם שמיכות ,מעילי ם
וציוד עבורם .זה היה מדהים .היו להם כריכים שהביאו אתם ,אנ חנו דאגנו לשתייה חמה ,ויותר
מאו חר הגיע קייטרינג של 'חמגשיות' עם אוכל נהדר ,לא יודעת מאיפה .הם ישנו על הרצפה ,על
קרטונים ,שמיכות ו מעילים ,אלתרו ,ובשמונה בבוקר קמו ,התארגנו,
וכבר נראו יותר טו ב .עשינו להם
שוב שתייה חמה ,מישהו הביא להם
כריכים גדולי ם ויפי ם ,ואז הם יצאו לדרך".

רשויות החוק התערבו?
מירי גורן " :מחוץ לקיבו ץ נ פרשו כוחות משטרה ,אבל לא נכנ סו פנימה .אני מבינה שהאפריקני ם
קיבלו אישור לעלות ו להפגין בירושלים".

חברי הק יבוץ היו מודעים למבצע?
"לא היה זמן ליידע .דיוו חתי לשומר לילה ו לאנשי הביטחון" .

איך מגיבים החברים בדיעבד?
"בינתיים ,כל מי שפגשתי אמר 'כל הכבוד' .היו אפילו שהצטערו שלא ידעו מראש ,כי היו ש מחים
לעזור .אני מניחה שיהיו גם כאלה שירדו עלי  .לא א כפת לי" .
גם יואל מרשק )גבעת-השלושה( ,רכז מחלקת המשימות היוצא ,היה בין אלה שסייעו .אתמו ל
)שלישי( בצהרים ,דיווח מרשק מרחבת הכנסת ,שם התייצב לצד המוחים ,כי לבקשתו ,תרמה
להם מאפיית קיבוץ עינת  300לחמניות .לאחר ההפגנה ,ולצד עימותים ,פונו הפליטים בחזרה א ל
מתקן חולות.

חזרה
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