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אנחנו קורי  העכביש
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אנשי ארגון ’לב אחד’ אוהבים מאוד את המשל המפורסם של חסן נסראללה על 
החברה הישראלית. קורי העכביש, מזכירים שם, הם חומר חזק להפליא, וכזו 
אמורה להיות גם הרשת שפורש הארגון הזה בעתות חירום באזורי מצוקה. ובכל 
זאת, ההצלחה הגדולה מבחינתם תגיע ביום שבו הם יוכלו לסגור הכול ולהיעלם

קברניטי ’לב אחד’. אנחנו ארגון שקוף ללא דעה. הכי ממלכתיים שיש. ומבחינתנו תמיד המדינה והעירייה צודקות
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אנחנו קורי  העכביש
אלישיב רייכנר | צילום: פלאש 90

הפך א המגן  ערכות  של  החלוקה  בתחנות  התור  ורך 
בשבועות האחרונים למדד מלחמה: דיבורים על תקיפה 
אמריקנית קרובה בסוריה גורמים להתנפלות על התחנות, 
ואילו החלטה כמו זו של ברק אובמה להמתין לאישור הקונגרס 
מביאה לרגיעה יחסית. כאלה הם רבים מהישראלים. משאירים 
הכול לרגע האחרון, נערכים למצבי חירום בהתאם להתבטאויות 
כבר  המלחמה  כשתופי  רק  להתמגן  ורצים  בארה”ב,  הנשמעות 

מתחילים להדהד. אבל לא כולם. המתנדבים של ארגון ’לב אחד’ 
לא מחכים לאובמה. כבר כמה שבועות שחברי הארגון הזה, הדואג 
האפשריות  להתפתחויות  נערכים  חירום,  במצבי  אזרחי  לסיוע 
הארגון  גייס  השנה  ראש  לפני  עוד  בסוריה.  מהפצצה  כתוצאה 
קיים הכשרות לראשי  חמ”לים,  לצורך פתיחת  ייעודיים  רכזים 
החמ”לים והשלים את ההסדרים הלוגיסטיים הנדרשים. המשימה 
הנחה  מתוך  צפונה,  מתנדבים  הזרמת  הפרק:  שעל  הראשונה 

שהעורף הצפוני הוא שיספוג מהלומות. 
במקביל להיערכות הזאת נמצאים אנשי ’לב אחד’ בעצומו 
של פרויקט אחר - ’שתי טיפות – לב אחד’, סיוע למבצע החיסון 
לב  עם  לבנה  בחולצה  המתנדבים,  הפוליו.  מחלת  נגד  הארצי 
אדום שבמרכזו מגן דוד, פזורים ב־11 סניפים של ’טיפת חלב’ 

ברחבי הארץ ובמשרד הבריאות בירושלים, ומתגברים שם 
>את כוח האדם. 
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ההתארגנות הקטנה, שהחלה בזמן עקירת גוש קטיף 
באופן ספונטאני וספוראדי, הפכה לארגון מקצועי ורחב 
מ־15  יותר  ’לב אחד’  היקף. בשנים האחרונות הפעיל 
בראש  לראות  מי שיצפה  אך  אזרחים מתנדבים,  אלף 
יחידות קרביות  הארגון הזה חבורה קשוחה של בוגרי 
במיל’, עשוי להיות מופתע מעט. אלי ויסברט (41), יו”ר 
תוכן  ואיש  תסריטאי  הוא  האחרונות,  בשנים  הארגון 
במרכזי מבקרים  אורקוליים  חזיונות  כמה  שחתום על 
שונים בארץ, כמו עיר דוד, הבית השרוף ותל שילה. 
בטקסטים אחרים שיצאו מתחת ידו מן הסתם נתקלתם 
בטקסים ממלכתיים ואירועי ענק - הדלקת המשואות 
לתנועה  שנה  מאה  המכבייה,  פתיחת  הרצל,  בהר 

הקיבוצית ועוד. 
ויסברט כ”פירמידה  את מבנה הארגון שלו מגדיר 
רכזי  בבסיס.  בקודקוד, אלא  נמצא  לא  הכוח  הפוכה”: 
את  בפועל  שמנהלים  אלה  הם  בשטח  המתנדבים 
ההתנדבות האזרחית, בעוד אנשי המנגנון הם רק ”תומכי 
לוגיסטי  סיוע  השטח  לאנשי  שמעניקים  הלחימה”, 
ועצות טובות של בעלי ניסיון. ”זה התחיל מתוך אמירה 
של ’נבוא מתל־אביב ונציל את הדרום או הצפון’, והגיע 
למצב שבו אנחנו עובדים בכל הארץ, אבל לא כארגון 
ארצי אלא כארגון מקומי. מנגנון השליטה שלנו פועל 
הפוך. אני לא יושב בירושלים ומנהל את המתנדבים; מי 
שמנהל אותם הוא רכז המתנדבים בשטח, ותפקידי הוא 
לבוא ולתמוך בו. אנחנו חותרים להגיע לכך שהמסה 
הקריטית של המתנדבים בכל מקום יהיו בני העיר, וכך 
גם רכזי המתנדבים. זה הדבר הכי בריא, ולשם תורת 
הארגון שלנו הולכת. אני רוצה לחבור לרכז המתנדבים 
העירוני ולהיות חייל שלו. מבחינתי, הוא המח”ט ואני 

זה שפורס תחתיו את כל המערך כלפי מטה.
’ראּות’  מכון  של  עמדה  נייר  לאחרונה  ”קראתי 
בנושא חוסן קהילתי כמרכיב משמעותי במצב חירום. 
התייחסו שם לנאום המפורסם של חסן נסראללה, שאמר 
לקרוע  שאפשר  עכביש  מקורי  יותר  חלשים  שאנחנו 
בקלות. אלא שקורי עכביש זה דווקא החומר הכי חזק 
בטבע, ויש לו יכולת להחזיק משקלים מטורפים. אנחנו 
מוכנים לקבל את הדימוי הזה, לראות רשת שפרוסה 
בה  חירום מושכים  ובכל פעם שיש מצב  בכל הארץ, 

והופכים אותה לתשתית חזקה”. 

בלי כחול ובלי כתום
בדיוק  לראשונה  פגשתי  אחד’  ’לב  אנשי  את 
בניצן  הקראווילות שהוקם  באתר  לפני שמונה שנים, 
עבור המשפחות שנעקרו מגוש קטיף. בראש החבורה 
בן 24 בשם אילי צור, שסיים  עמד אז סטודנט צעיר 
תקופת הדרכה במדרשה למנהיגות חברתית בעין־פרת. 
באמצעות מחשב נייד אחד, כמה טלפונים ומכשיר פקס, 
זה שניהל בפועל את אתר הקראווילות. אף  הוא היה 
שבאופן רשמי פעלה בניצן נציגות מכובדת של משרד 
חברת  ההתנתקות,  מנהלת  הרווחה,  משרד  השיכון, 
עמיגור והמועצה האזורית חוף אשקלון - מי שבאמת 
היה צריך משהו, נטה לוותר על הבירוקרטיה ולפנות 
העקירה  שלאחר  שבחודש  ולחבריו,  לצור  ישירות 

הפעילו באתר למעלה מ־1,500 מאות מתנדבים. 
יערה  לזכותה של  נזקף  ’לב אחד’  הרעיון להקמת 
יזמות  לעידוד  בקרן  פדגוגית  רכזת  היום  פירון, 
בוגרת  חיילת,  הייתה  היא  העקירה  בזמן  חינוכיות. 
עוד  צור.  לחיים של  חברתו  וגם  בעין־פרת,  המדרשה 
כבר  ראשונות  כשמשפחות  ההתנתקות,  ביצוע  לפני 
פירון  בניצן,  הזמני  המגורים  לאתר  להגיע  החלו 
מהעץ  לרדת  צריך  אחד  כל  שבו  הזמן  שזה  החליטה 
הפוליטי שלו, לשים בצד את הכחול והכתום, ולהירתם 
להענקת סיוע ראשוני למפונים. צור אימץ את הרעיון 
של חברתו, גייס ארבעה מחניכיו בוגרי המכינה, והקים 
את הארגון. המחשבה הראשונית הייתה לקרוא לו ’לב 
המייסדים  אבל  אבות,  במסכת  משנה  בהשראת  טוב’, 
לא רצו שהשם יעלה אסוציאציות של נזקקּות. לכן הם 
הלכו על ’לב אחד’ – שם שביטא מבחינתם סולידריות 

חברתית, ללא השתייכות מגזרית או פוליטית. 
שבוע לפני ביצוע העקירה בפועל הגיעו אנשי ’לב 
אחד’ לאתר ניצן, שכבר היה מאוכלס אז בכמה עשרות 
משרד  של  המקומי  למבנה  פלשה  החבורה  משפחות. 
לפעול.  והתחילה  דגל  הניפה  שלט,  תלתה  השיכון, 
ניקוי  היו  הראשונים  בימים  העיקריות  המשימות 
כדי  תוך  המפונים.  של  מכולות  ופריקת  הקראווילות 
עבודה התגלו משימות נוספות, והחברים החלו לגייס 
גיל 50,  ועד   16 ישראלים מגיל  וכך,  עוד מתנדבים. 
מכל המגזרים ומכל אזורי הארץ, הציפו את האתר. הם 
הצטרפו לניקוי הקראווילות ושיפוצן, פרקו מכולות 24 
שעות ביממה, והפעילו את הילדים מתשע בבוקר עד 
תשע בערב. חברת עמיגור, שהקימה את האתר עבור 
לא  קראווילות  שתי  לארגון  הקצתה  הביטחון,  משרד 
בשנייה  שנתרם,  הציוד  נדחס  מהן  באחת  מאוכלסות. 
הצטופפו מדי לילה כמעט מאה מתנדבים, ובחוץ, על 

ריבועי הדשא החדשים, ישנו עוד כמאתיים. 
’לב  חברי  סיימו  העקירה  אחרי  חודשים  שלושה 
אחד’ את פעילותם בניצן. כעבור פחות משנה הם נטלו 
מלחמת  כשפרצה  יותר,  עוד  גדול  אתגר  עצמם  על 
לבנון השנייה. החבורה עלתה צפונה ופיקדה על אלפי 
מתנדבים שהגיעו לסייע לרשויות המקומיות, שרבות 
מהן קרסו ולא תפקדו. הצבא הקטן הזה סייע לקשישים 

ובעלי מוגבלויות, סיפק תעסוקה לבני הנוער, ועבר בין 
מקלטים לבדוק אם חסר בהם ציוד חיוני.

את  אחד’  ’לב  אנשי  אצל  חידדה  בצפון  המלחמה 
הצורך בגוף מסודר, שייערך כבר בשעת שגרה לרכז 
את כוחות ההתנדבות המיועדים למצבי חירום. לאחר 
המלחמה הם רשמו את ארגונם כעמותה והחלו למסד 
נקראו  שוב  והחברים  שנה,  חלפה  לא  פעילותו.  את 
לדגל. בחודש מאי 2007 נרשם שיא של נפילות טילים 
המקומית  הרשות  התקשתה  שם  וגם  שדרות,  בעיר 
לתת מענה לצרכים של התושבים. רבים מהם עזבו את 
בתיהם, חלקם לצמיתות. אנשי ’לב אחד’ הגיעו לעיר 
ופעלו שם במשך כשלושה חודשים, כפי שעשו בצפון. 
באותה תקופה החל החיבור בין אלי ויסברט לאנשי 
הארגון. הם פנו אליו כקופירייטר ורק ביקשו שיסייע 
להם במיתוג ובניסוח התפיסות, אבל ויסברט מצא את 
עצמו נשאב לעשייה. ”נכנסתי לדיונים והעברנו לילות 
ביחד. אחר כך הזמינו אותי להצטרף להנהלה. בהתחלה 
הזמן משהו  עם  אבל  כבוד,  תואר לשם  שזה  הרגשתי 

נזרע בי והבנתי שהנושא חשוב לי”. 
בשדרות, אומר ויסברט, אנשי ’לב אחד’ גם למדו 
את  אהבו  לא  ”בעירייה  לעשות.  רוצים  אינם  הם  מה 
של  שתפקיד  הבנו  זמן.  לאורך  שם  שהיינו  העובדה 
לעירייה כשצריך,  לסייע  לבוא,  הוא  מתנדבים  ארגון 
ולצאת מהעיר כשלא צריך. אסור לנו ליצור מצב שבו 
אנחנו  שוטף.  באופן  מתנדבים  ידי  על  נתמכת  עיר 
צריכים לעבוד בשביל העירייה, לא במקביל אליה, כי 
היא הריבון. היא מוכרחה להיות חזקה ואנחנו אמורים 
לקבל ממנה את המשימות. גם המדינה הפיקה לקחים 
השנייה.  לבנון  מלחמת  בעקבות  בעיקר  הזה,  בכיוון 
וטכנית  נפשית  ערוכה  להיות  חייבת  שעירייה  הבינו 
לכל מצב חירום, שצריכים להגדיר בכל רשות מקומית 
בעלי תפקידים לשעת חירום, ושמתנדבים זו פונקציה 

הכרחית במצבים כאלו”. 
אם המדינה והרשויות המקומיות ייערכו היטב, לשם 

מה בעצם דרושים המתנדבים?
הראשונים  המעגלים  חירום,  של  סיטואציה  ”בכל 
לבד  שחיים  קשישים  הרווחה:  מעגלי  הם  שנפגעים 
נסגרות,  חינוך  מערכות  בנוסף,  מוגבלויות.  ובעלי 
והתוצאה היא שכל ההורים מוגבלים ביכולת התנועה 
שלהם וביכולת היציאה לעבודה, וזה דורש התמודדות. 
יוכלו  רופאים  או  אחיות  כמו  חיוניים  שעובדים  כדי 
להגיע לבתי החולים, צריכים למצוא פתרונות לילדים 
שלהם. לא סביר לצפות שהמדינה והעירייה יפתרו את 
יכול להגיע לכל קשיש  זה. כוח האדם שלהן לא  כל 
האוכלוסייה  דרושה  זה  ובשביל  מוגבל,  ילד  ולכל 

האזרחית, שהיא הצלע השלישית בסיפור”.

להתגבר על אינסטינקט האוטובוס
האזרחית  ההתנדבות  את  הופכים  איך  להבין  כדי 
מאנשי  ביקשנו  ויעילה,  למקצועית  חירום  בעתות 
הארגון שעמם נפגשנו לבצע סימולציה קטנה. ישבנו 
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במבצע עמוד ענן ניהלה 
ליאורה כהן (בתמונה) חמ”ל 
בדרום. כשמקיבוץ עלומים 
ביקשו ממנה לסייע בהפגת 

מתח, היא ארגנה לקיבוצניקים 
ערב ריקודי עם. לאדם מבוגר 
שלא הסכים לצאת מהמקלט 

במשך כמה ימים, נשלח ליצן 
רפואי. משלחת של 

רבנים מחו”ל הולבשה 
בחולצות הארגון 

ויצאה לעבור בין בתי 
המושב שיבולים
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לסייע לעירייה כשצריך, לצאת מהעיר כשלא 
צריך. מתנדבי ’לב אחד’ בשדרות

שלושה חמ”לים, שלוש רשויות ולקח אחד. המתנדבים עם חיילים במבצע עמוד ענן
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חדשות  עדכון  ודמיינו  רגוע,  ירושלמי  קפה  בבית 
לעבר  מסוריה  מסיביים  טילים  מטחי  על  שמבשר 

יישובי הצפון. 
החירום  רשת  עם  רציף  קשר  לנו  יש  כול,  ”קודם 
”בכל  ויסברט.  מסביר  הרווחה”,  ועם משרד  הלאומית 
אליהם  חוברים  אנחנו  חירום,  מצב  של  התפתחות 
במקביל  צרכים.  לצוף  מתחילים  היכן  מיד  ובודקים 
החירום  מצב  נוצר  שבו  לאזור  לשלוח  דואגים  אנחנו 
כוח חלוץ של שניים־שלושה אנשים, שיהפכו בהמשך 
אמנם  הצורך.  במקרה  שם  שיוקם  החמ”ל  לרכזי 
האינסטינקט הראשוני של רכזי מתנדבים הוא למלא 
אוטובוס באנשים ולהגיע, אבל מהניסיון שלנו, עדיף 
לתת לרשות המקומית וגם לנו 24 שעות כדי להבין 
מה קורה. בינתיים, צוות החלוץ שלנו בודק מי בעירייה 
לשירותו.  ונרתם  המתנדבים,  עבודת  את  לרכז  אמור 
אנחנו יושבים עם נציג העירייה, בודקים מה הצרכים 
שלו ואיך אפשר לסייע לו, מה היכולות המקומיות ומי 
כבר זמין לפעולה. אחר כך אנחנו עושים מיפוי צרכים 

של העיר, ומתחילים לעבוד”. 
הושקעה  אבל  והגיונית,  פשוטה  נשמעת  השיטה 
בה מחשבה רבה. בחודש האחרון סיימו אנשי הארגון 
לייצר  כדי  הפעלה,  תורת  כתיבת  של  ארוך  תהליך 
חירום.  בשעת  במתנדבים  לשימוש  יעילה  מסגרת 
החבורה  עם  יחד  בעין־פרת  שלמד   ,(27) חליוה  אבי 
שניסח  זה  הוא  אחד’,  ’לב  את  שהקימה  המצומצמת 
את תורת ההפעלה של הארגון. בפעילות בניצן הוא 
לא נטל חלק, מכיוון שהתגייס לצה”ל זמן קצר לפני 
כן. גם בזמן מבצע ’עופרת יצוקה’ חליוה היה עדיין 
חייל, אבל כשחזר הביתה בסופי שבוע, הוא מילא רכב 
בחברים ובפקודים מהצבא והגיע לעיירות הדרום כדי 
להתנדב במסגרת הארגון. במבצע ’עמוד ענן’, סתיו 

יותר,  אינטנסיבי  באופן  התנדב  כבר  חליוה   ,2012
ובשתי  בבאר־שבע  אחד’  ’לב  של  החמ”ל  את  והקים 

ערים נוספות. 
”בשנה שקדמה לעמוד ענן הייתי מדריך במכינה 
בעין־פרת”, הוא מספר. ”כבר אז יצרתי קשר עם ְמַנהלת 
שאם  וסיכמנו  באר־שבע,  עיריית  של  הרווחה  אגף 
קורה משהו בדרום, אני אפעל בעיר מטעם ’לב אחד’. 
כשראיתי באינטרנט שצה”ל חיסל את הרמטכ”ל של 
חמאס, מיד יצרתי איתה קשר ואמרתי לה: דעי שאני 
בבוקר  בשש  למחרת  מוכן.  אני  אותי  וכשצריך  כאן, 
יצאנו דרומה עם עגלת ציוד של המכינה ועם שלושה 

חניכים, ובשמונה כבר היינו אצלה”. 
אחרי פגישה ראשונית עם נציגת העירייה, הקימו 
למשימות  והמתינו  שלהם  החמ”ל  את  וחניכיו  חליוה 
הגיעו  המתנדבים  גם  לבוא.  איחרו  שלא  מהעירייה, 
בבאר־שבע  נחתו  מעין־פרת,  קבוצה  מלבד  במהירות. 
ציון’  ’בני  הקדם־צבאית  המכינה  חניכי  חמישים  גם 
הפסיקו  אבל  בצפון  ניווטים  בשבוע  בתל־אביב, שהיו 
”הסתובבנו  ספורות.  שעות  תוך  לדרום  והגיעו  הכול 
ניסינו להבין מה הצרכים הבסיסים של  בין מקלטים, 
האנשים, הפעלנו את בני הנוער ואירחנו להם חברה. 
פעמיים ביום דיברנו עם אנשי אגף הרווחה וביצענו כל 

מה שהם ביקשו”, מספר חליוה.
אם כבר יש לעירייה רכז מתנדבים, למה שהוא לא 

יפעיל בעצמו את הכוחות?
של  הרכז  עבור  מנהל  שלנו  המתנדבים  ”רכז 
ואת  אותו  לפנות  כדי  הפרקטי,  ההיבט  את  העירייה 
שאר אנשי הרשות המקומית לניהול המערכת ולעבודה 

מול הגורמים שמעליהם”. 
”צריכים גם לזכור”, מוסיף ויסברט, ”שאיש הרשות 
המקומית הוא בדרך כלל רכז מתנדבים בשעת שגרה, 
פונה  בשגרה  מתנדבים  ארגון  לגמרי.  שונה  דבר  וזה 
זמנים  עם  מסודר,  באופן  ועובד  מוגדרת  לאוכלוסייה 
קבועים. המתנדב יודע מתי הוא הולך ומתי הוא חוזר, 
ויש גם תגמולים שגורמים לו להתנדב. במצב חירום 
זה אחרת לגמרי. אלו לא אותם מתנדבים. פתאום יש 
שעומדים  קדם־צבאיות  מכינות  תלמידי  מאות  לך 
לרשותך, וצריך לדעת איך מנהלים את המסה הזאת”. 

יש משימות שלא תבצעו?
”אנחנו מגדירים את עצמנו ’ארגון סיוע רווחתי’, 
כי  אם   – רווחה  משימות  הן  שהמשימות  אומר  וזה 
במבצע עופרת יצוקה כבר נתבקשנו להפעיל בשדרות 
כי  זה  את  ועשינו  עובדים,  לו  שחסרו  סופרמרקט 
לא  אנחנו  ולחם.  חלב  לקנות  צריכים  היו  התושבים 
במאבקים.  חלק  ניטול  ולא  פוליטי  דבר  שום  נעשה 
אנחנו ארגון שקוף ללא דעה, אנחנו הכי ממלכתיים 
צודקת  המדינה  תמיד  ומבחינתנו  להיות,  שאפשר 
הפעלנו  בשבילן.  עובדים  ואנחנו  צודקת  והעירייה 
במקרה  נתקלתי  ולא  מתנדבים,  אלף  מ־15  למעלה 
שבו עירייה הפנתה אותנו למקום שלא היינו צריכים 
להגיע אליו. אנחנו גם לא מתעסקים בפתרון בעיות 

שאינן מצוקות חירום. אני לא בא לגייס כסף לאף אחד 
אם  וגם  חירום,  בצורכי  רק  מתעסק  אני  לשפץ.  ולא 
בסיום מצב החירום יתברר שיש עוד מה לעשות בעיר, 

זה לא מתפקידי”. 

זריקת אומץ משפחתית
במהלך מבצע עמוד ענן, שנמשך בסך הכול שמונה 
חמ”לים  שלושה  להקים  כאמור  חליוה  הספיק  ימים, 
בשלוש רשויות בדרום. בדיעבד הסיקו ב’לב אחד’ שעדיף 
היה שיישאר באותה עיר לאורך כל המבצע. ”ללקח הזה 
אני קורא ’חוק אבי חליוה’”, אומר ויסברט. ”רכז שפותח 
חמ”ל צריך להישאר שם לפחות שבוע, כי לעיריות חשוב 
לדבר עם אותו אדם. השדר של היציבות והביטחון הוא 

קריטי, גם אם אתה ממנה תחתיך אנשים מעולים”. 
למתנדבים.  קשור  בארגון  שהופק  אחר  לקח 
לדאוג  לחירום, אלא  להיזהר שלא להתמכר  ”צריכים 
להפוגה נפשית שלהם ושל אנשי החמ”ל. ראש החמ”ל 
ארבעה  אחרי  כי  עצמו,  של  להפוגה  גם  לדאוג  חייב 
ימים של פעילות אינטנסיבית הוא עלול להיכבות, ואז 
איבדנו את הנכס הכי יקר שלנו. לכן חלק מהתפקיד 
של רכז הלוגיסטיקה בחמ”ל, הוא לדאוג למנוחתו של 

ראש החמ”ל”. 
בפרויקט  ומדריכה  סטודנטית   ,(21) כהן  ליאורה 
את  אחד’.  ’לב  של  ההכשרות  את  מרכזת  תגלית, 
עופרת  במבצע  החלה  היא  הארגון  עם  שלה  הרומן 
של  בחמ”ל  שהתנדבה  י”ב  כיתה  כתלמידת  יצוקה, 
היא  ענן  עמוד  במבצע  בירושלים.  שישב  הארגון 
שדות־נגב.  האזורית  במועצה  חמ”ל  ניהלה  כבר 
המשימות היו מגוונות, לפעמים מפתיעות. כשרכזת 
לסייע  ממנה  ביקשה  עלומים  קיבוץ  של  התרבות 
בהפגת מתח למבוגרים, כהן גייסה שלושה מתנדבים 
שארגנו לקיבוצניקים ערב ריקודי עם. לאדם מבוגר 
באחד היישובים שלא הסכים לצאת מהמקלט במשך 
לו  שסייע  רפואי  ליצן  שלחו  אחד’  ’לב  ימים,  כמה 
מחו”ל  רבנים  של  וכשמשלחת  הפחד.  על  להתגבר 
הגיעה למועצה וביקשה להתנדב, כהן הלבישה אותם 
בבתיהם  לעבור  אותם  ושלחה  הארגון  של  בחולצות 

של תושבים ותיקים במושב שיבולים. 
התפקיד של אנשי ההכשרות שעליהם מנצחת כהן 
הוא להפיץ כמה שיותר את הידע שנצבר אצל אנשי 
”המודל  האחרונות.  השנים  שמונה  במהלך  אחד’  ’לב 
שלנו בהקשר הזה הוא מד”א”, אומר ויסברט. ”כמוהם, 
גם אנחנו רעיון שיש לו ארגון. כמו מד”א, גם אנחנו 
גוף שמייצר הכשרות ומעביר אותן בכל מקום שיסכים 
מועצות  סטודנטים,  תאי  אלה  אם  בין  אותנו,  לקבל 
תלמידים או תנועות נוער. וכמו שמד”א הנחילו לכולם 
רוצים  אנחנו  החייאה,  בזמן  שעושים  הפעולות  את 
לייצר תורה למצב חירום. אנחנו רוצים שהאזרח ירגיש 
מחויב להתנדב בשעת חירום וגם יידע איך לעשות את 
זה, כי אם הוא לא יידע, הוא עלול לגרום בלגן ולהביא 
שלנו  שהארגון  הוא  שלי  החלום  מתועלת.  נזק  יותר 
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לא יודעות לתפקד במצבי 
חירום’. אמרתי לו שבחיים אני 

לא אומר משפט כזה, גם כי הוא 
לא נכון, וגם כי אני לא 

מאמין שצריך לומר 
דברים כאלה. אז 

הבנתי שיש
לנו בעיה בתחום 

יחסי הציבור”
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ייעלם, אחרי שידאג להנחיל לכל המערכות את תורת 
ההתנדבות בשעת חירום.

יגיע  שבועיים  במשך  חמ”ל  שינהל  אדם  ”כל 
למסקנות שלנו”, מוסיף ויסברט. ”אבל השבועיים הללו 
קריטיים, וגם אין בהם זמן לחשוב. במצבי חירום רוב 
לתפוס  רוצים  ואנחנו  אינסטינקטיביות,  הן  התגובות 

את האינסטינקט הזה וללמוד ממנו”. 
אומר  ופשוטה”,  בסיסית  מאוד  שלנו  ”ההכשרה 
חליוה. ”מנגנון רגיל של חמ”ל זקוק בסך הכול לרכז 
מתנדבים, רכז משימות, רכז לוגיסטיקה וראש חמ”ל. 
בדברים  נעזרתי  הארגון  של  ההפעלה  שיטת  בבניית 
לא  אבל  ובצבא,  הנוער  בתנועת  עליהם  שגדלתי 

השארנו את הדיבור הצבאי”. 
אחת המטרות של אנשי ’לב אחד’ היא להעצים את 
כמות המתנדבים בשעת חירום, כולל בני נוער. ”במועצה 
האזורית שפיר, שבה פעלתי במהלך מבצע עמוד ענן, 
רכזי הנוער עלו צפונה עם בני הנוער, ולא הייתה מודעות 
של הפעלת מתנדבים בתוך המועצה”, מספר חליוה. ”אם 
נעזרים בבני הנוער, מרוויחים פעמיים: גם מספקים להם 
אנחנו  המקומית.  לאוכלוסייה  מסייעים  וגם  פעילות, 
רוצים לחדד את המודעות לכך שמתנדבים זה לא רק 
מד”א וכיבוי אש, אלא גם ארגון דברים בסיסיים יותר, 

כמו הפעלת הקהילה”. 

”אני מבין את החששות של ההורים במצב חירום”, 
מהדרום  ”להורה  לארבעה.  אב  בעצמו  ויסברט,  אומר 
קל יותר שהילד ייסע לצפון מאשר שיסתובב בשכונה. 
כל  אבל  מורכב,  זה  ולהתנדב  להישאר  לנוער  להגיד 
לאומץ,  חינוך  דורש  גם  זה  לשם.  מכוונות  המערכות 
אחרי הרבה שנים של חששות. צריכים להזריק מחדש 

זריקת אומץ להורים ולנוער. 
”במסגרת תרגיל ’נקודת מפנה’ של פיקוד העורף 
עבדנו עם ִמנהל חברה ונוער, והכשרנו את רכזי הנוער 
באחד  חירום.  בשעת  הנוער  להפעלת  הקהילתיים 
של  התרחיש  את  לנוער  סיפרה  לא  הרכזת  המקומות 
כי  חייכנו,  אנחנו  אותם.  להלחיץ  לא  כדי  התרגיל, 
הבנתי למה  הבא.  האסון  על  חושבים  הזמן  כל  אנחנו 
עובדים  אנחנו  אבל  הנוער,  בני  נפשות  על  חסה  היא 
בדיוק הפוך. אנחנו מזכירים לעצמנו שהמלחמה הבאה 
תתחיל בקו הסיום של המלחמה הקודמת, ואם בעמוד 
ענן השתבשו החיים עד קו אשקלון־אשדוד, לך תדע 

לאיפה זה יגיע בפעם הבאה”.
אומר  מגוריו,  במקום  להתנדבות  הנוער  עידוד 
’לב אחד’  ויסברט, משתלב עם השאיפה הכללית של 
על  בעיקר  יישען  ועיר  עיר  בכל  המתנדבים  שכוח 
לנו  שהיה  כמו  למצב  להגיע  רוצה  ”אני  המקומיים. 
וכל  החמ”ל  את  ניהלנו  רק  שאנחנו  בקריית־גת, 
במקומות  מדהים.  היה  זה  העיר.  בני  היו  המתנדבים 
אחרים כמעט כל המתנדבים היו מבחוץ, ולא כך צריך 
מרמת־ מישהו  להביא  שצריך  חושב  לא  אני  להיות. 
לגדל  רוצה  אני  שיתנדב;  כדי  לקריית־שמונה  השרון 

בקריית־שמונה מישהו שיעשה את זה”. 

העורף מנצח מלחמה
ההגדרה של ’לב אחד’ למצב חירום היא אירוע מפר 
אנשים,  של  גדולה  קבוצה  עבור  קיצוני  באופן  שגרה 
להתמודד  כדי  מתנדבים  של  מסיבי  לסיוע  שזקוקים 
איתו. ההגדרה הזו בדרך כלל מעלה אסוציאציות של 
ידי  מעשה  אסון  או  טבע  אסון  ביטחונית,  הידרדרות 
אדם. עם זאת, הארגון נרתם לסייע גם במצבי חירום 
פרטיים – כמו למשל איתור נעדרים, ובפרט כשמדובר 
בנעדרים בסיכון גבוה שנעלמים בתוך תא שטח מוגדר. 
בחורה  אחד’,  ’לב  של  רכזת  פיקדה  המקרים  באחד 
גבעת־ משכונת  חרדים  מתנדבים   150 על  חילונית, 
שאול בירושלים, במסגרת מבצע חיפוש אחר ילד חרדי 

שנעדר מביתו. 
הארגון כולו פועל ללא תזרים מזומנים ועל טהרת 
המתנדבים, מרמת ההנהלה המצומצמת, דרך המטה ועד 
למתנדבים בשטח. בראש המטה, שמתבסס על רכזים 

לוסקין,  עלי  עומד  השונים,  החירום  באירועי  שפעלו 
יחידה מובחרת שהשתחרר משירות קבע היישר  יוצא 
אל ראשות החמ”ל בבאר־שבע במבצע עמוד ענן. לאחר 
המבצע החליט לוסקין לבטל את כל תוכניותיו לשנת 
חופש, ולקחת על עצמו את ניהול המטה המבצעי של 

הארגון, בהתנדבות כמובן.
שכר  שמקבל  אחד  אף  בארגון  שאין  ”העובדה 
ויסברט. ”אני לא צריך להילחם  מקלה עליי”, אומר 
תרומות.  ועל  תקציבים  על  אחרים  ארגונים  עם 
תפקידי הוא רק לתת את השירות הכי טוב שאני יכול 
במבצע  בעיה.  לנו  יצר  הזה  הנתון  שני,  מצד  לתת. 
עופרת יצוקה הייתה לנו פגישה עם משרד יח”צ גדול, 
והיועץ הבכיר שלהם הציע לנו לצאת בכותרות ש’כל 
העיריות לא יודעות לתפקד במצבי חירום’. אמרתי לו 
שבחיים אני לא אומר משפט כזה, גם כי הוא לא נכון, 
וגם כי אני לא מאמין שצריך לומר דברים כאלה. אז 
הבנתי שיש לנו בעיה בתחום יחסי הציבור. יחד עם 
זאת, חשוב להגיד שכן זכינו לעזרה. חברת ’דור אלון’ 
במבצע  שלנו  משמעותי  הכי  המממן  הייתה  למשל 
עמוד ענן. הם נתנו לנו תלושי דלק ואוכל, וזה הועיל 
לנו מאוד כי המתנדבים שלנו צריכים לדאוג לאוכל 

שלהם בעצמם”. 
הסלוגן שמככב בראש דף הפייסבוק של ’לב אחד’ 
הוא ”מי שמתנדב לא מפחד”. ”למרות שזה נראה הפוך, 
מה שבסוף מנצח מלחמה זה העורף”, מסביר חליוה. ”אם 
מרכזי  תפקיד  להם  שיש  יידעו  והאזרחים  הנוער  בני 
בזמן מלחמה, ושהם יכולים לסייע לניצחון במערכה, זה 

ייטיב עם כל החברה לטווח הארוך”. 
”כל אזרח שעושה את המעבר מקורבן למושיע, 
ל’לב  ההצטרפות  ויסברט.  מוסיף  בעצמו”,  מרוויח 
אישי.  צורך  על  אצלו  גם  ענתה  מספר,  הוא  אחד’, 
בירושלים,  גרתי  הגדולים  הפיגועים  ”בתקופת 
ובכל פעם ששמעתי פיצוץ במרחק קילומטר, חשתי 
לכוחות  שייך  לא  אני  שאם  הידיעה  בשל  תסכול 
אחד’  ב’לב  השותפות  לתרום.  דרך  לי  אין  ההצלה, 
של  בסופו  משפיע.  שאהיה  לוודא  שלי  הדרך  היא 
שחייהם  אנשים  של  סיפור  הוא  שלנו  הסיפור  דבר 
הפרטיים לא קשורים בכלל לתחום החירום. אנחנו 
שם בעיקר בגלל שאנחנו לא מוכנים נפשית להיות 
הזה  הארגון  הלשון.  ומצקצקי  הטלוויזיה  צופי  בין 
הוא הפלטפורמה שלנו להיות שחקנים משמעותיים 
העובדה  בזכות  ואולי  למרות  הלאומית,  בזירה 

שאנחנו בסך הכול אזרחים מהשורה”. 0 
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אבי חליוה (בתמונה): ”כבר 
בשנה שקדמה לעמוד ענן 

יצרתי קשר עם ְמַנהלת אגף 
הרווחה של עיריית באר־שבע, 

וסיכמנו שאם קורה משהו 
בדרום, אני אפעל בעיר מטעם 
’לב אחד’. כשראיתי באינטרנט 
שצה”ל חיסל את הרמטכ”ל של 

חמאס, מיד הודעתי לה: אני 
כאן. למחרת בשש בבוקר 
יצאנו עם עגלת ציוד 

של המכינה בעין־
פרת ועם שלושה 

חניכים, ובשמונה 
כבר היינו אצלה”

<

| ט' בתשרי תשע“ד, 13.9.2013 | 840 | דיוקן
דיוקן | 840 | ט' בתשרי תשע“ד, 13.9.2013 |

חי
 צ

ים
מר

ם: 
לו

צי

26

כמו הפעלת הקהילה”. כמו הפעלת הקהילה”. 

אבי חליוה (בתמונה):אבי חליוה (בתמונה):
בשנה שקדמה לעמוד ענן בשנה שקדמה לעמוד ענן 

יצרתי קשר עם ְמַנהלת אגף יצרתי קשר עם ְמַנהלת אגף 
הרווחה של עיריית באר־שבע, הרווחה של עיריית באר־שבע, 

וסיכמנו שאם קורה משהו וסיכמנו שאם קורה משהו 
בדרום, אני אפעל בעיר מטעם בדרום, אני אפעל בעיר מטעם 
’לב אחד’. כשראיתי באינטרנט ’לב אחד’. כשראיתי באינטרנט 
שצה”ל חיסל את הרמטכ”ל של שצה”ל חיסל את הרמטכ”ל של 

חמאס, מיד הודעתי לה: אני חמאס, מיד הודעתי לה: אני 
כאן. למחרת בשש בבוקר כאן. למחרת בשש בבוקר 
יצאנו עם עגלת ציוד יצאנו עם עגלת ציוד 

של המכינה בעין־של המכינה בעין־
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מאה מתנדבים הצטופפו בקראווילה, עוד מאתיים ישנו בחוץ על הדשא. אתר ניצן
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