
K, ** jKl^M ■■:.::■...
.. ^jf

„׳11■^^&^*■^»
■■I|:

_^^
*"

1^f>>^^ ^^f^ 'Wit ^^m^tl^k

עמוד 1



הסורים

לשהתרגשו

מהגולןשאני
הרותנשיםהוריהם,אחרישמשתרכיםקורכוויותעםילדיםבהיפותרמיה,תינוקות

בכירהאחותאיתן,מאבנישטייןמלכהסבלוהרבההתלאותאתבקושיששורדות

לפליטיםלסיועישראליתממשלחתמזועזעתחזרהביפוריה',דחופהלרפואהבמחלקה

ולאוסטריהלגרמניהבדרכםכל,וחסריקפואיםהמושלגת,לסרביהברגלשמגיעיםהסורים

שיעזור,מישהוישתמידפהאבלקודמים/עירך'ענייבישראל:ליאמרושנסעתי"לפני

שותק"והעולםכזה,סבלעובריםאנשים21ה־במאהלאיבוד.הולכיםאנשיםושם

בכירהאחותשטיין,מלכה

לרפואה)מחלקהבמלר״ד

׳פו־החוליםבביתדחופה(

ריה/

$TS1$/׳פוריה$TS1$

$DN2$/׳פוריה$DN2$יפסיקשהעולםרוצה

נתוןרגעכשבכללשתוק

סו־פליטיםמאותהמקפיאבשלגצועדים

רים

$TS1$סורים$TS1$

$DN2$סורים$DN2$עדמקדוניה-םרביהמגבולכלחסרי

פךשבו.הסמוכה,בעיירההפליטיםמחנה

תושבת(,54ששטייןהשמיניתהפעםזאת

למש־מצטרפתהגולן,שברמתאיתןאבני

לחת

$TS1$למשלחת$TS1$

$DN2$למשלחת$DN2$.במסגרתלשםיצאההפעםהומניטרית

שםעלשנה11לפנישהוקםנתן׳,׳ארגון

נתן,אייבי

העקובההמלחמהשהסתיימהאחרישנה15

כמהפליטיםמגיעיםהבלקן,במדינותמדם

סיועלקבלכדילסרביהדווקאאירוני

מתנדביםשםשצריכים״שמעתיהומניטרי.

קצת״בהתחלהשטיין.מספרתבמרפאה״,

עםכתבהראיתיכךאחראבלהסתייגתי,

ותהיתימזעזעיםמראותלישהזכירותמונות

שעו־אנשיםשלהקונוטציההעולם?איפה

זבים

$TS1$שעוזבים$TS1$

$DN2$שעוזבים$DN2$עםמגיעיםלאן,לדעתבליביתםאת

ובקור,בשלגישנהרכבתעלועוליםמזוודות

חייבתשאניהרגשתיצמרמורת.ליעשתה

לאר־פניתילשתוק.לנוושאסורשםלהיות

גון

$TS1$לארגון$TS1$

$DN2$לארגון$DN2$לת־ויכולהערביתמבינהשאניואמרתי

קשר

$TS1$לתקשר$TS1$

$DN2$לתקשר$DN2$שידעתימהכללדרך.ויצאתיאיתם

ועובדתרופאיםשניעםבמרפאהשאהיהזה

עבורנו״.שהוקצתהבדירהסוציאלית,

ארו־דרךעברולסרביהשהגיעוהפליטים

כה

$TS1$ארוכה$TS1$

$DN2$ארוכה$DN2$.במשךבדרכיםמיטלטליםהםומייגעת

ארוכיםקילומטריםברגלצועדיםשבועות,

לגבולמגיעיםשהםעדאוויר,מזגבכל

טורקיה,דרךמסוריהיוצאיםהםידידותי.

אלבדרכםובולגריה,אלבניהמקדוניה,יוון,

ומשםובקרואטיה,בסרביהפליטיםמחנות

ההגירהרשויותשלרישוםשעברואחרי

ברכבותולגרמניהלאוסטריהנשלחיםהם

ובאוטובוסים.

טיסהאחרישעבר,בחודששישייוםבצהרי

במחנהשטייןנחתהשעות,ארבע-חמששל

עםושוטריםמושלגיםיערותמוקףאוהלים

פליטים״ראיתיהסדר.עלששומריםכלבים,

שטיין,מספרתריקים״,תיקיםעםמגיעים

פלי־אותםלהם.איןתמונותאלבום"אפילו

טים

$TS1$פליטים$TS1$

$DN2$פליטים$DN2$וזהלגבול,מעברשלנוהשכניםהם

שותק״.והעולםכזהמסעעובריםשהםנורא

הישרדותכוח

פליטיםממיליוןיותרהאו״ם,נתוניפיעל

לאירופה,המסעאת2015ב־עברוסורים

007,3כ״הים.דרךמהםאלף900מ־יותר

בתו־בדרך.מותםאתמצאואוטבעומתוכם

דעה

$TS1$בתודעה$TS1$

$DN2$בתודעה$DN2$איילןשלתמונתונחקקההבינלאומית

טור־לחופינפלטהשגופתוהפעוט,כורדי

קיה.

המחנה

$TS1$טורהמחנה$TS1$

$DN2$טורהמחנה$DN2$משתרעשטייןהצטרפהשאליו

לקלוטויכולקילומטריםמספרפניעל

״כשהגעתי,פליטים.000,2עדאחתבבת

ומי־חימוםעםלבניםאוהליםהביאובדיוק

טות

$TS1$ומיטות$TS1$

$DN2$ומיטות$DN2$אתמצאולאכיאותם,פתחולאאבל

מקבלים״כולםמספרת.היאהאחזקה״,איש

בלילותמסתובביםהםואיתהאפורהשמיכה

ושםתה,לחלוקתאחדאוהלישהקפואים.

מקבליםכשהםיחד.וישניםמצטופפיםהם

עו־הםהסיביות,מהרשויותיציאהאישורי

זבים

$TS1$עוזבים$TS1$

$DN2$עוזבים$DN2$.מיד״

מארצותמספרד,מגרמניה,הסיועארגוני

מסו־נוספותוממדינותמישראלהברית,

שטיין

$TS1$מסושטיין$TS1$

$DN2$מסושטיין$DN2$בסרביהבמרפאה

נולדואנשים"באפריקה

עזבוהםפהלעוני,

ויוםומשרותבתים

להם.נגמרהכלאחד

כנראהייסגרהמחנה

כיחודש-חודשייםבעוד

אבלואוזל,הולךהמימון

ייגמרו"לאהפליטים

חם,תהכוסצנועהעזרהלהעניקגלים

ורי־רפואיטיפולבפחמימות,גדושהמנה

ענון

$TS1$וריענון$TS1$

$DN2$וריענון$DN2$ומעילים.נעלייםכמוהחורפי,הציוד

ממתיניםבמחנהשלהםהראשונה״בתחנה

מנהשמחלקיםמגרמניה,מתנדביםלהם

וטרופית,קלמנטינהבננה,קשה,ביצהעם

שטיין.מספרתלמרפאה״,מידרציםהםואז

ברמהמרפאהישהזההגדולהמחנה״בתוך

רפואהלמתןמיוןמחלקתכמובסיסית,די

אוזן,מדלקותסובליםמהםרביםראשונית.

שפעתגרון,דלקותקור,כוויותמעיוורון,

הטיפולתת־חום.עםוזקניםתינוקותגםויש

אנטיביוטי״.לרובהואמקבליםשהם

במ־לשהותמותרלפליטיםשטיין,לדברי

חנה

$TS1$במחנה$TS1$

$DN2$במחנה$DN2$72,להירשםעליהםשבמהלכןשעות

הםכךלצורךהלאה.ולהמשיךבמחשבים

ישאםשעות.במשךבקורלהמתיןעלולים

ומיבאוטובוסהלאהממשיכיםהםכסף,להם

ומשםלסלובניהרכבתעלעולהלושאין

הגדולהחששגרמניה.עדברכבתממשיך

ולכןשעריה,אתתסגורשגרמניההואשלהם

היאתקוותםשכלאףחייהם,עלבמרוץהם

למולדתם.לחזור

להריוןחשדעםאשהלנו״היתהשטיין:

אבלמכאבים,התפתלההיאלרחם.מחוץ

יאבדשמאלדרך,לצאתהתעקשבעלה

עלולהשהאישהלוהסברנוהאישורים.את

עלובה,םרביתלמרפאהנסענוולבסוףלמות,

ברחם,שההריוןוידאאולטרםאונדעםורופא

הבעלזאת,למרותלסבול.המשיכההיאאבל

קדימהחושביםהזמןכלהםלעזוב.התעקש

בןילדראיתיעינייבמוהישרדות.כוחזה

שכברשלו,אבאאחריברגלמזדחלשנתיים

לאאניאישיתהידיים.עלאחדילדסוחב

כזה״.דברשורדתהייתיאםיודעת
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ifישראללדעתךהאם

הסיוטאתלהגדילצריכה

הסורים?לפליטים

אומלליםבאנשיםמדובר^*&

וצריךאליהם,התאכזרשגורלם

קופה"עושים"הסרבים

ביוגוסלביה־נידחותעיירותהרבהכמו

לשעבר,

$TS1$,ביוגוסלביהלשעבר$TS1$

$DN2$,ביוגוסלביהלשעבר$DN2$אב־מוכתבעיירהממוקםהמחנה

טלה

$TS1$אבטלה$TS1$

$DN2$אבטלה$DN2$שלמהתעשייהבההתפתחהשכעת

אוטו־נהגימוניות,נהגיהפליטיםסביב

בוסים

$TS1$אוטובוסים$TS1$

$DN2$אוטובוסים$DN2$עלוהסדרעלששומריםועוברים

שלהםההזדמנותזאתהמסחרי.הגלעל

שעתםזומחירים.ולהפקיעקופה׳׳לעשות

ונו־הקשריםבעליהממון,בעלישלהיפה

תני

$TS1$ונותני$TS1$

$DN2$ונותני$DN2$.השוחד

הסרביםהמוניותשנהגימספרתשטיין

שצ־אלהתששכוחםלפליטיםאורבים

ריכים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$ממקדוניההגבולאתברגללחצות

תמורתיורומאהכמעטוגוביםלסרביה

שנ־מיקילומטרים.כמהשלקצרהנסיעה

שאר

$TS1$שנשאר$TS1$

$DN2$שנשאר$DN2$יכולשלאומימשלם,כסףקצתלו

כלאתעוברים״הםבכפור.לצעודממשיך

אומרתפוליטיקה",בגללרקהאלההתלאות

בסירותשטובהםשטיפלנו״האנשיםשטיין.

לסרביה,הגיעוומשםרכבותעלעלובים,

שוודיהאוגרמניההואשלהםכשהיעד

למעשההגבול.אתבפניהםשפתחומדינות

מסוריה.לצאתלהםאסורכיאותם,מבריחים

הםולכןלצאתכדיכסףהמוןמשלמיםהם

למב־ששילמואחרימרוששים,מגיעים

ריחים.

$TS1$.למבריחים$TS1$

$DN2$.למבריחים$DN2$עםמגיעיםהכללהםשהיהאנשים

הםככהכיאותם,רוציםהסרביםדלה.שקית

לאוטובוסיםהמלון,לבתיקופוניםגוזרים

עבורם.ולמזון

התחלתיבמחנהלשהותיהרביעיביום״רק

המברי־עובדת.הזאתה׳מאפיה׳איךלקלוט

חים,

$TS1$,המבריחים$TS1$

$DN2$,המבריחים$DN2$,ללכתהפליטיםאתמכריחיםלמשל

כדירקמעלות,12במינוסובבוץבשלג

יותרמסוגליםלאהםכימוניותעלשיעלו

דפקואמהותכשהגענו,הראשוןביוםללכת.

הילדים,אתשניקחוהתחננוהחלוןעללנו

היופשוטה׳מאכערים׳כילסרבנאלצנואבל

אקד־שלפוכברשהםליסיפרובנו.יורים

חים.

$TS1$.אקדחים$TS1$

$DN2$.אקדחים$DN2$והםבאוטויושבתשאתמתביישתאת

שמישהובמקרההשקיות.עםבשלגהולכים

האדוםהצלבשלאמבולנסמתקשה,ממש

לע־ממהריםלאממשהםאבלאותו,אוסף

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$זה״.את

מראי""עצב

המ־בפצועיטיפלהשטייןבכירה,כאחות

לחמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$המפגשלדבריה,בארץ.גםהסורים

״הםמרגש.היהמסוריההשכניםעםבמחנה

מהגו־שאניכששמעובפרטמאור,התרגשו

לן.

$TS1$.מהגולן$TS1$

$DN2$.מהגולן$DN2$מקוניטרה.שבאולישסיפרוכאלההיו

לג־שונותיותר,קלותהיושלהםהפציעות

מרי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$עב־שםבמרפאהאבלבמלחמה,מאשר

רנו

$TS1$עברנו$TS1$

$DN2$עברנו$DN2$.פליטים,לאלפיטיפולהענקנובטירוף

במשמרתשעברתיימיםהיונע.בסרטכמו

חוץמהר,לעבורלמדנורצופות.שעות16

נשימהמקשיישסבלוהמבוגרים,עםמאשר

חסכנולאיותר.מורכביםלחוליםונחשבו

אליהםוהתייחסנוובעידודטובותבמלים

למרפאההפכנוהזמןעםהרגישות.במלוא

נוראי.עצבהרגשתיאניאבלמבוקשת,הכי

תחזריכךשאחריודעתכשאתנעיםלא

הםלאןיודעיםלאוהםשלך,החםלחדר

לאמסעלהםמחכהבגרמניהגםימשיכו.

פשוט.

תשיעי,בחודשאשהשלמקרהלי״היה

משםויצאהשלההמדינהאתלעזובשהעזה

הרגשתיכבראותה,כשבדקתיצירים.עם

שהיאלהוהסברתיהתינוקשלהראשאת

חולים.לביתלעבוראולהישארחייבת

מושגליאיןבמסע.להמשיךהתעקשההיא

בגורלה״.עלהמה

היהשטייןשלללבהשנגענוסףמקרה

האשה,לחייו.70ה־בשנותבזוגכשנתקלה

התעוורהבמטפחת,מכוסהשראשהדתייה

אתאיבדוובעלהוהיאההפגזות,באחת

״כשהב־הגיעו.שאיתההקבוצהעםהקשר

על

$TS1$״כשהבעל$TS1$

$DN2$״כשהבעל$DN2$אותנו.חיבקהואמישראל,שאנחנושמע

ובי־הקבוצה,אתלאתרלהםלסייעניסינו

נתיים

$TS1$ובינתיים$TS1$

$DN2$ובינתיים$DN2$הושבנולמרפאה.האשהאתהכנסנו

אימים.קורכשבחוץהחם,התנורלידאותה

שעות,ארבעבמשךמורכןבראשישבההיא

עלידיהאתושמהבערביתתפילהמלמלה

היהוהורתה.בירכההזמןוכלשלי,הראש

בתאונתנהרגהשאחותהאשהשלמקרהגם

סחבהוהיאלמחנה,בדרךבטורקיה,דרכים

יתו־שנותרושלה,הילדיםשניאתאיתה

מים.

$TS1$.יתומים$TS1$

$DN2$.יתומים$DN2$וקיבלהנורא,נפשיבמצבהגיעההיא

הרגעה״.כדורמאיתנו

להשתנקהחלשלושכבןילדאחר,במקרה

ול־נשימהמקוצרסבל״הואהלילה.באמצע

צערנו

$TS1$ולצערנו$TS1$

$DN2$ולצערנו$DN2$מספ־היאבסרביה״,ונקברנפטרהוא

רת.

$TS1$.מספרת$TS1$

$DN2$.מספרת$DN2$מוסלמידתאישהביאוהלילה״באמצע

ההוריםהקבורה.טקסאתשערךמסרביה

לבכות״.הפסיקולאהםמפורקים,היושלו

מקברים""לא

למחנהמגיעיםיוםמדישטיין,לדברי

לב־שמצליחההאוכלוסייהפליטים.מאות

רוח

$TS1$לברוח$TS1$

$DN2$לברוח$DN2$מעמדאנשיגםביניהםהטרוגנית,היא

רוקחיםרופאים,כמומקצועובעליהביניים

גבוהה.ברמהאנגליתדוברירובםומורים

״קיבל־מספרת,היאהלילות״,״באחר

נו

$TS1$״קיבלנו$TS1$

$DN2$״קיבלנו$DN2$גדולה.פליטיםקבוצתשמגיעההורעה

והםמעלותשבעמינוסשלקורשררבחוץ

צעדוהםלגמרי.קפואיםוהגיעובשלגצעדו

מעוררמקטרים.ולאבוכיםלאבשיירות,

אפי־מאופקים,הםכמהלראותהתפעלות

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$אסר,אתמקלליםהםבוכים.לאהילדים

תר־אנשיםהםשצרח.אחדשםהיהלאאבל

בותיים

$TS1$תרבותיים$TS1$

$DN2$תרבותיים$DN2$,מופתישקטעלשומריםומחונכים

הםמהמדינה.לצאתשהספיקוומאושרים

מטורפת.מוטיבציהלהםוישלחיותרוצים

לא־מהלהםאיןשבסוריהסיפרוהפליטים

כול

$TS1$לאכול$TS1$

$DN2$לאכול$DN2$כשהעירברחוחלקםנהרס.שלהםוהבית

ומ־סיכוןלקחולאואחריםהופגזה,שלהם

ראש

$TS1$ומראש$TS1$

$DN2$ומראש$DN2$אתאיבדומהםרביםהילדים.עםברחו

להםלסייעוניסינובדרך,משפחתםקרובי

אותם״.לאתריכולתנוכמיטב

פסגתעלשטייןטיפסהכשנתייםלפני

׳אתגרים׳,עמותתעםיחדהקילימנג׳רו,

שנקלעוהריםלמטפסיעזרהלהושיטכדי

שביצ־למשלחתהצטרפהכןלפנילמצוקה.

עה

$TS1$שביצעה$TS1$

$DN2$שביצעה$DN2$יכולתי״אילובאפריקה.קטרקטניתוחי

זה״,אתעושההייתיבמשלחות,רקלעבור

אמרולסרביהשנסעתי"לפנימחייכת.היא

ענייהריועניים?פליטיםפהחסרים׳מה,לי:

עיריבעניימטפלתאניאבלקודמים׳.עירך

מישהוישתמירפהמזה,וחוץהמיוןבחדר

לאיבוד,הולכיםלאפהאנשיםשיעזור.

אלהבאפריקהבפליטים?יטפלמיכן.ושם

עזבוהםפהאבללעונישנולדואנשים

להם.נגמרהכלאחרויוםומשרות,בתים

חורש־בעורכנראהייסגרבפרשבוהמחנה

חודשיים,

$TS1$,חורשחודשיים$TS1$

$DN2$,חורשחודשיים$DN2$הפליטים,ואוזל.הולךהמימוןכי

שטייןאומרתייגמרו״,לאזאת,לעומת

שאנשיםיבינושכולםרוצה״אניבצער.

כזה״.דברעובריםעדיין21ה־במאה

במרוץ״הפליטים

עלחייהם,אףע\כל

לחזורהיאתקוותם

המהוהלמולדתם".

צילומים:בםרשבו

פרטיאלבום
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