


בקיץ מ  איתן'  'צוק  ערכת 
חייהם  את  שיבשה  שעבר, 
אזרחים  וחצי  כמיליון  של 
המתגוררים בטווח של עד 70 
אולם  הרצועה.  מגבול  ק"מ 
היותר  הערים  בתושבי  פגעה  היא  בעיקר 
רבים  מטחים  ספגו  אלה  לעזה.  קרובות 
הסבו  הצער  שלמרבה  טילים  של  במיוחד 

פגיעות בגוף ובנפש.
המטווחות  אחת  הייתה  אשקלון  העיר 
שוגרו  טילים  כ-190  הזו.  במערכה  ביותר 
לעברה, רק כמחציתם יורטו על ידי 'כיפת 
ממשפחת   ,)37( וילנקין  חני  הגב'  ברזל'. 
המכללה  בוגרת  לאשקלון,  הרבי  שלוחי 
הגיל  במגמת  ומד"פית  מורה  גם  ומהשנה 
הרך של שנה א', שיתפה אותנו בחוויותיה 

מתקופת המבצע:
"ההתמודדות במהלך 'צוק איתן' הייתה 
ילדים  בעבורנו אתגר, הן כהורים לשבעה 
)בלע"ר( והן כשלוחים. בית הכנסת שבעלי 

כסדרו  פעל  וגבאי,  רב  בו  משמש  שיחי' 
לכל אורך המבצע. זהו בית כנסת )על שם 
שלו  המייסדים  שגרעין  השואה(  קורבנות 
כאשר  אותו  החיה  ובעלי  והולך  מצטמצם 
סחף אליו קהל צעיר ומגוון הממלא אותו 
ובשאר  תורה  בשיעורי  התפילות,  בזמני 
האירועים הנערכים בו. במקביל השתדלנו 
להעניק גם לילדינו תחושת רוגע וביטחון, 

ככל שרק ניתן".

תמיכה נפשית
את ההחלטה לצאת לשליחות קיבלו בני 
הם  נישואיהם.  לאחר  מייד  וילנקין  הזוג 
בחנו הצעות שונות מהארץ ומחו"ל ולבסוף 
באשקלון  הפועלים  לשלוחים  הצטרפו 
מנחם  הרב  בעיר,  הראשי  השליח  בניצוח 

מענדל ליברמן.
הנהגת  את  עצמו  על  נטל  וילנקין  הרב 
בית הכנסת הנזכר וכן תפקיד חינוכי בבית 

הספר התיכון של חב"ד בעיר, בו הוא מוסר 
לתלמידות שיעורים בהלכה ובחסידות.

אגודת  )במסגרת  הקימה  חני  רעייתו 
חב"ד באשקלון( מספר גנים לילדים בעלי 
את  נושאים  אלה  גנים  התפתחותי.  עיכוב 
אוכלוסייה  משרתים  והם  'שלבים'  השם 
ילדיהם  את  ובסביבותיה.  באשקלון  רחבה 
פסיכולוגיות,  פרא־רפואי,  צוות  מלווה 
לחינוך  המסלול  תלמידות  וגם  מתנדבות 

מיוחד במכללת בית רבקה.
'שלבים',  פעילות  הורחבה  כשנה  לפני 
המעניק  טיפולי  מרכז  של  הקמתו  עם 
פרא־ טיפולים  באשקלון  הקהילה  לילדי 

ובנוסף,  שונים.  תרפיה  וטיפולי  רפואיים 
משמשת הגב' וילנקין נציגת פיקוח מטעם 
משרד החינוך, בגני חב"ד )השייכים לאגף 

המוכש"ר( באזור הדרום. 
אנו מתעניינות האם וכיצד משפיע המתח 

הביטחוני על אופי השליחות באשקלון.

אוכלוסיית  ובמיוחד  העיר  "תושבי 
ואנו  טראומתי  קיץ  חוו  שלה  הילדים 
כל  להם  להושיט  משתדלים  כשלוחים 
סיוע אפשרי", משיבה גב' וילנקין. "במרכז 
להחזרת  רב  במרץ  פעלנו  שלנו  הטיפולי 
הילדים לשגרה בריאה. לדוגמה, מייד עם 
גייסנו  הנוכחית  הלימודים  שנת  פתיחת 
הגנים  בין  שעברו  מיוחדים  מקצוע  אנשי 
לילדים  וארגנו  היסודיים  הספר  ובתי 
פעילות חווייתית של אוורור רגשות. אנשי 
ילדים  לאיתור  פעלו  אף  שלנו  המקצוע 
משמעותית  נפשית  לתמיכה  זקוקים  שהיו 

יותר".

פעילות סביב סורוקה
רחוקה  שבע  באר  לאשקלון,  בהשוואה 
היא  איתן'  'צוק  בתקופת  אך  מעזה,  יותר 
טילים.  מ-206  פחות  ללא  מטרה  שימשה 
נחתו  השאר  וכל  באוויר  יורטו  מהם   51

בשטחים בנויים או פתוחים ברחבי העיר.

השליחה הגב' בלה גורליק )45( שבעלה 
חב"ד  בית  את  מנהל  זלמן  שניאור  הרב 
על  היא  אף  מספרת  שבע,  בבאר  המרכזי 
בתקופת  שלהם  המיוחדת  ההתגייסות 

המבצע:
לא  שבע  באר  מרובים  שמים  "בחסדי 
מאות  אבל  ובנפש,  בגוף  פגיעות  ספגה 
בעזה  בלחימה  שנפצעו  ואזרחים  חיילים 
אל  לכאן,  הובהלו  ה'עוטף',  וביישובי 
המרכז הרפואי סורוקה. עם תחילת המבצע 
לפעילות  חב"ד  בית  גם  נכנס  הקרקעי, 
סורוקה.  סביב  בעיקר  מאוד,  אינטנסיבית 
הפעילות כללה ביקור חולים, חלוקת זוגות 

תפילין לפצועים ותמיכה במשפחותיהם.
שבת  סעודות  ארַגנו  המשפחות  "לבני 
במקביל,  כך.  לשם  שהוקם  מיוחד  באוהל 
החיילים  אצל  ביקרו  שלנו  אחרים  צוותים 
הם  ברזל'.  'כיפת  סוללות  את  שתפעלו 
אותם  פינקו  תפילין,  במצוות  אותם  זיכו 
בחבילות מזון וחיזקו את רוחם. השלוחים 

פסיכולוגים לגני הילדים ובתי הספר, תפילין לפצועים וסעודות שבת לבני המשפחות. כך סייעו השלוחים לתושבי הדרום

שליחות תחת טילים

"שבועות היו ילדי העיר 
כלואים בבתיהם. לבתי 
הלכו  לא  הם  הספר 
מפני שזה היה החופש 
לקייטנות  וגם  הגדול 
ההורים חששו לשלוח 
הטילים.  בגלל  אותם, 
שלמה  שבת  ופתאום 
בלי אזעקות ובלי מתח 

וחרדות"
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