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Den senaste ”vapenvilan” inleddes i januari förra 
året, men sedan dess har terrorister skjutit över 200 ra-
keter och granater mot civila mål i Israel, så någon lugn 
vardag kan man knappast tala om i Sderot.

Tvärtom vet alla i staden att det gäller att alltid be-
finna sig i närheten av ett skyddsrum, för när larmet 
går, har man endast femton sekunder på sig att sätta sig 
i säkerhet. Sedan smäller det.

De som drabbas allra värst av denna situation är sta-
dens 7 000 barn, som aldrig kan leka ute i parker eller 
på lekplatser, eftersom det helt enkelt är för farligt.

– Många av Sderots barn föddes in i denna absurda 
verklighet och de känner inte till något annat, poäng-
terar Shahar Hermelin. Han är en av projektledarna 
bakom byggandet av världens säkraste lekcenter i Sde-
rot, där barnen och ungdomarna, för första gången på 
mycket länge, kan leka utan att vara rädda.

Fem skyddsrum
Lekcentret byggdes i en övergiven textilfabrik i ett 
av Sderots industriområden och totalrenoverades för 
det nya ändamålet. Under planeringen var säkerhets-
aspekterna hela tiden i fokus. Lokalen omges av fem 
rymliga skyddsrum, med flera ingångar var, och golvet 
är specialkonstruerat så att de närvarande (upp till 500 
barn åt gången) ska kunna komma undan snabbt i en 
eventuell nödsituation. Dessutom utgörs entrén av ett 

skyddsrum, så att de som väntar i kö inte ska råka illa 
ut vid en raketattack. Sammanlagt användes 350 ton 
metall för att förstärka byggnaden.

Inne i skyddsrummen finns det en mängd aktiviteter 
för barnen och ungdomarna, så att de inte ska bli uttrå-
kade medan de väntar på signalen ”faran över”. De kan 
till exempel roa sig med basket eller fotboll, istället för 
att spänt lyssna efter var raketen slår ned denna gång.

De övriga aktiviteterna i lekcentret är i stort uppde-
lade i två avdelningar, beroende på barnen och ungdo-
marnas ålder. De äldre barnen ägnar sig åt bordtennis, 
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boxning, en klättervägg, tv-spel, datorer, med mera, 
medan de yngre roar sig i flera färgglada hoppborgar 
och ett stort bollhav. Dessutom har de tillgång till flera 
dockhus, trehjulingar och mängder av leksaker.

Mitt i det 1 700 kvadratmeter stora lekcentret pla-
nerades ursprungligen en karusell, där både stora och 
små barn skulle ha roligt. Denna plan var emellertid 
tvungen att ändras, eftersom det skulle ta tjugofem 
sekunder att nödstoppa karusellen – alldeles för lång 
tid om en raket redan avfyrats från Gazaremsan.

Istället för karusellen byggdes ett litet ”shopping-
center”, där barnen och ungdomarna kan låtsas ta ut 
pengar i en bankomat, prova kläder, handla mat, gå på 
marknad, besöka doktorn och så vidare.

Barnen verkar tycka mycket om att leka vuxna, be-
rättar Hermelin, men bara när det är på låtsas. Att de 
tvingats mogna tidigare än jämnåriga barn i andra delar 
av Israel på grund av det speciella säkerhetsläget, upp-
skattar de inte alls. Helst av allt vill de bara vara barn 
och inte tvingas fly undan raketattacker.

Ständig skräck
Sderots invånare lever i ständig skräck för nya angrepp 
och de har även i många fall trauman från tidigare 
bombningar, så därför inrättades psykologiska och 
medicinska mottagningar i de före detta kontoren i tex-
tilfabriken. Dit kan vuxna såväl som barn kostnadsfritt 
gå för att ha någon att prata med om den svåra situa-
tionen med den Hamasstyrda Gazaremsan bara några 
kilometer därifrån.

I lekcentret tas barnen och ungdomarna om hand av 
tio till femton specialutbildade vuxna. De ser till att 
alla har roligt och umgås på bästa sätt, men de har 
också tränats att föra barnen till skyddsrummen så fort 
som möjligt när larmet går.

Under lekcentrets invigningsceremoni framhöll Sderots 
borgmästare särskilt centrets betydelse för stadens barn:

– Äntligen kan barnen i Sderot vara barn!, sade Da-
vid Buskila bland annat vid detta tillfälle. Hans för-
hoppning är att ortens barn och ungdomar ska träffas, 
leka och ha roligt i lekcentret, allt mot en symbolisk 
entréavgift.

Att hans önskan verkligen har uppfyllts märks av det 
öronbedövande dån av hundratals lekande barn som 
möter en när man går in i centret; ett ljud som sedan 
länge glömts bort på Sderots gator.

Utflyktsmål
I ”shoppingcentret” hörs många glada rop, bland an-
nat från åttaåriga Shani Cohen, Noah Elcharar och Ben 
Levi. De är på besök i lekcentret med sin skolklass. 
Centret är nämligen ett populärt utflyktsmål för skolor 
i hela regionen.

– Förut var vi tvungna att stanna hemma eller i sko-
lan hela tiden, men nu kan vi komma hit till det nya 
centret och leka hur mycket vi vill, utbrister de tre sto-
jande barnen. Jag har redan varit här flera gånger på 

eftermiddagar och kvällar med mina föräldrar, fortsät-
ter Shani lyckligt.

I lekcentrets cafeteria sitter Rosa Peretz, en pensio-
när från Sderot, och tittar ut över de lekande barnen 
och ungdomarna. Hon är på besök i lekcentret med 
sina barnbarn för första gången.

– Barnen har verkligen roligt här, betonar hon. I lek-
centret kan de göra sig av med all sin energi och samti-
digt är det en säker plats, där jag inte behöver oroa mig 
för raketer hela tiden. Här kan jag låta barnbarnen leka 
fritt, utan att ha dem nära mig varje sekund, något som 
är otänkbart i någon av Sderots lekplatser eller parker.
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