
במלחמה״הדרום

סבבבעודולא

לחימה״
העסקיםבעליאתמנחמתלאהאיסלמילגייהאדצה״לבץשהושגהבלחימההרגיזה

הקודםבסבבוגםשעברבשבועהגראדטילינפילתכיחשיםהםהנגבויישוביבבאר־שבע

אישה,חגיתכתבהלרמטכ״לששלחהבמכתבקשותבהםופגעוהעסקיםאתחיסלו

עדנוסףזמן"לוקחהקטניםלעסקיםמסייעלאגורםשוםכיפרטית,קליניקהבעלת

חייביםכיסבוריםעמיתיההמלחמה"שנגמרהאחריגםלשיגרהחוזריםאצלנושאנשים

הקרובהבתקופהעליהםולהקלאותםלפצות

יוסףהרצלצילומים:||בר־מאירעודד יוסףהרצלצילומים:||בר־מאירעודד

סיפור״כלשוור:אמנון

הגראדיםויריהאזעקות

פגעלעברבאר־שבע

מבחינתבנוקשות

השוטפת.העבודה

שנשמעתפטםכל

אתמפסיקיםאזעקה

בקוהמכונותפעולת

חשיםוהעובדיםהייצור,

אומוגניםלמרחבים

למקלטים״

עמוד 1



%^^/
שלאביתבעוצרשאנישבועכבר

שאחרי.ביוםמתעסקתאנימרצוני.?&^

החרדהעכשיו.לחרדותזמןליאיז

האקרמאייםלימודיאתסיימתישונה.שלי

הג־אחתקליניקה,ליישמאזשנים.17לפני

דולות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$בשבוע.לקוחותמאותעםבבאר־שבע

לקניותלהתחייבלעצמיהרשיתיבעוונותיי,

ושאניהלוואותשלקחתילינעיםלאגדולות.

בדו־אידיאולוגיהמתוךסטודנטיםמפרנסת

רה

$TS1$בדורה$TS1$

$DN2$בדורה$DN2$ואזכלכלית,קשיםממילאשלהםשהחיים

בגללבגללכם,קשה,עבודהשלשניםאחרי

אחתגוססשליהעסקמחבל,כצדקשחיסלתם

לוקחמאוד.ארוךוהשיקוםחודשים.לכמה

לשע־חוזריםאצלנושאנשיםעדנוסףזמן

רה

$TS1$לשערה$TS1$

$DN2$לשערה$DN2$שליהמקוםהמלחמה.שנגמרהאחריגם

פתוחה,הדלתבו,לשבתממשיכהאניסגור.

מביתם.לצאתפוחדיםאנשיםסגור.הואאבל

כה־והאוצרזמינותרזרבותשליבבנקליאין

רגלו

$TS1$כהרגלו$TS1$

$DN2$כהרגלו$DN2$הקט־העסקיםלנו,ולאלשכיריםדואג

נים.

$TS1$.הקטנים$TS1$

$DN2$.הקטנים$DN2$מגי־שלאאומרוזהלנודואגלאהאוצר

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$,עללאפיצויים,הקטנים,העסקיםלנו

שאיןהעובדהעלולאהבייביסיטרהוצאות

עבורלנו,לתתיוחלטואםכלל.משכורתלנו

פצו־אניאזמאוחר.יהיהכברזהמאיתנוחלק

עה״.

כך

$TS1$פצוכך$TS1$

$DN2$פצוכך$DN2$חגיתהאחרוןהשבועבסוףכתבה

קליניתדיאטניתבאר־שבע,תושבתאישה,

לרמ־נרגשבמכתבפרטית,קליניקהובעלת

טכ״ל,

$TS1$,לרמטכ״ל$TS1$

$DN2$,לרמטכ״ל$DN2$שהוכרזלאחריומייםגנץ,בניאלוףרב

האיס־לג׳יהאדצה״לביןבלחימהרגיעהעל

למי.

$TS1$.האיסלמי$TS1$

$DN2$.האיסלמי$DN2$עשהזהבעודלרמטכ״לשוגרהמכתב

הברית.בארצותעבודהלביקורדרכואת

לרמ־דווקאהמכתבאתשיגרתלמה

טכ״ל

$TS1$לרמטכ״ל$TS1$

$DN2$לרמטכ״ל$DN2$האוצר,ולשרהממשלהלראשולא

למצוקתלדאוגטבעיבאומןשצריביפ

העסקים?בעלי

מהטעםנבעלדמטכ״להמכתב"שיגור

הממשלהבראשלאאמוןלישאיןהפשוט,

ייגששהרמטכ׳׳לרציתיהאוצר.בשרלאוגם

והאוצרהביטחוןולשריהממשלהלראש

סבבבעודולאבמלחמהשהדרוםלהם,ויאמר

לעז־דחוףזקוקיםהקטניםהעסקיםלחימה.

רה.

$TS1$.לעזרה$TS1$

$DN2$.לעזרה$DN2$.עכשיו״.במיידי

מההוריםהלוואה

בתלילדהחד־הוריתאםאישה,חגית

אליהצעיראחיהאתשכלהוחצי,ארבע

בא־מבצעיתבפעילות92יוליבחודששנפל

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$.לשגרלההיהקללאשכולהכאחותג׳נין

האחרון,השבועבסוףלרמטכ״להמכתבאת

כהגדרתה,גוסס,שלהשהעסקכשראתהאך

לה־יכלהלאהיאשעבר,השבועאירועיעקב

תאפק.

״גם

$TS1$לה״גם$TS1$

$DN2$לה״גם$DN2$אישה,מציינתהחגים״,ביןהימיםכך

החמירהרקההסלמהאבלחלשים,ימים"הם

שלי.לעסקהגיעולאבכללאנשיםהמצב.את

הטלפון,באמצעותלקוחותשימורעשיתי

שללקוחותהבנתימתפרנסים.לאמזהאבל

צרי־הייתיעצמיאנימהבית.לצאתקשה

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$אבלהגיעו,לאלקוחותבעסק.להיות

שבועשהיו.כמוונותרופחתולאההוצאות

עס־מעמירשעברבשבועשעברנוכמוכזה

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$במצבבנקאיותרזרבותלהםשאיןקטנים

לרסקיכולכזהשבועמוגבל.בנקחשבוןשל

העסק״.את

אצלך?מעשיביטוילידיבאזחאיד

מההוריםהלוואהלקחתצריכה״הייתי

לינגרמוהזה.השבועאתלשרודכדישלי

אתחייבתהייתישקלים.אלפישלהפסדים

העסקחשבוןאתלסכןלאכדיהזוההלוואה

הואשעברהשבועכמוכזהשבועבבנק.שלי

חוז־מוכשהסלמהשלי.כמולעסקיםקריטי

רת

$TS1$חוזרת$TS1$

$DN2$חוזרת$DN2$סיפורכברזהחודשים,כמהכלעצמהעל

יותר".הרבהקשה

אישה,מטעימהבפרנסה",לי״כשפוגעים

כשאומריםאותימרגיזמקומם.מאוד"זה

מתכ־לאזה,אתכשאומריםחזק.שהעודף

וונים

$TS1$מתכוונים$TS1$

$DN2$מתכוונים$DN2$עכ־שצריכיםכמונו,עסקיםלבעלי

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$עכשיושלהם.הבנקמנהליעםלהתמודד

ממנהלתיותרפוחדתאנילשמה.מלחמהזו

בעיר״.שנופלגראדמטילמאשרשליהבנק

הפצעיםאתמלקקים

פיעלהזה.בסיפורלגדלאאישהחגית

מה־כתוצאהוהעקיףהישירהמקההערכות,

שבתת

$TS1$מהשבתת$TS1$

$DN2$מהשבתת$DN2$עקבהנגבבאזורהכלכליתהפעילות

מיליון50כ־עלעומדהאחרוןהלחימהסבב

באזור,המסחרחיישיתוקאתכוללזהשקל.

ונזקהתעשייהבמפעלישנגרמושיבושים

וציבורי.פרטילרכוששנגרם

בי־רגיעהעלשהוכרזלאחרימיםשבוע

טחונית,

$TS1$,ביטחונית$TS1$

$DN2$,ביטחונית$DN2$כקט־גדוליםהעסקים,בעליבקרב

נים,

$TS1$,כקטנים$TS1$

$DN2$,כקטנים$DN2$כללניכרתלאאצלםגועשים.העניינים

רגיעה.

ד״רהאוצר,שרהנחהשעברהשבועבסוף

החוד־במהלךמיתווהלגבששטייניץ,יובל

שים

$TS1$החודשים$TS1$

$DN2$החודשים$DN2$,עובריםישופוכיצדשיקבעהקרובים

העו־פיקודהוראותבשלמעבודתםשייעדרו

רף,

$TS1$,העורף$TS1$

$DN2$,העורף$DN2$בעתיד.יתרחשואםדומים,במקרים

לנכותשלאהאוצרשרלהוראתבהמשך

בררוםהציבוריהמיגזרעובדישלשכרםאת

ההסת־עםהסכםיגובשכיגםהוחלטהארץ,

דרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$יבטיחאשרהציבוריבמגזרוהמעסיקים

שנעדרעובדשלהעבודהימייופחתושלא

מתחתלילדהורההיותובשלעבודתו,ממקום

להנחיותבהתאםמהלימודיםשנעדר14לגיל

העורף.פיקוד

הקרוביםבימיםכינמסר,האוצרממשרד

הפר־המעסיקיםנציגיידיעלנתוניםיועברו

טיים

$TS1$הפרטיים$TS1$

$DN2$הפרטיים$DN2$הפ־בסקטורההיעדרויותלהיקףבאשד

רטי.

$TS1$.הפרטי$TS1$

$DN2$.הפרטי$DN2$במש־אומריםאלה,אומדניםבסיסעל

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$,להבנותלהגיעכריפתרוןיגובשהאוצר

העסקי.המגזרלעובדיבאשר

הע־בעלימלקקיםנראה,זהכךבינתיים,

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$הפ־אתהנגביישוביושארבבאר־שבע

צעים.

$TS1$.הפצעים$TS1$

$DN2$.הפצעים$DN2$לפ־הדרךנמצאהטרםלעכשיונכון

צות

$TS1$לפצות$TS1$

$DN2$לפצות$DN2$והבינוניים,הקטניםהעסקיםבעליאת

כךוהפסידו,והרקטותהטיליםבטווחשהיו

כשלושתשקלמיליון33כ־ההערכות,פיעל

באזור,עסקיםאלף35בכ־מדוברהלחימה.ימי

קטנים.עסקיםאלף25מתוכם

״בגללויה:יוסי

הושבתוהטילים

במשךהעסקים

זהימים.ארבעה

אחוז25כמעטכבר

שלבהכנסותירידה

וזושנעדרו.העובדים

למהההתחלה.רק

לקריסהשובמחכים?

זההעסקים?של

בסיבובלנוהיהכבר

הקודם״הלחימה
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השבוע״גםנגר:גבי

אנשיםהאטה.הורגשה

לשיגרהככהחוזריםיא

לאהםצ׳יק־צ׳אק.

מהיוםהרגליםמשנים

שהרגיעהגםמהלמחר,

והיארגיעהלאהיאהזו

טילשברירית.מאוד

לשנותכאןיכולאחד

וזההתמונה,כלאת

עללהשליךעלול

שלהצריכההרגלי

האנשים״

״הייתיאישה:חגית

הלוואהלקחתצריכה

לשרודכדישלימההורים

לינגרמוהזה.השבועאת

שקלים.אלפישלהפסדים

ההלוואהאתחייבתהייתי

חשבוןאתלסכןלאכדיהזו

בבנק״שליהעסק

במלחמה״"הדרום

האטהמרגישים

כיעולה,שבעבארהמסחרלשכתמנתוני

$5$1STכ$$1STכ־עלעומדהנגבבאזורהשנתיהעסקיםפדיון

$2ND$5$2כND$פדיוןכימעלה,פשוטחשבוןשקל.מיליארד

הלחי־סבבנמשךבוהזמןפרקימים,שלושהשל

מה

$TS1$הלחימה$TS1$

$DN2$הלחימה$DN2$,שקל.מיליון50כ־להיותאמורהיההנוכחי

והרקטותהטיליםירישבעקבותהיא,ההערכה

שלושהאותםבמשךוהעסקיםהמסחרושיתוק

שהנזקכרשקל,מיליון17לכדיהפדיוןצנחימים

שקל.מיליון33בכ־מסתכם

אתלשלםהעסקיםבעלינאלצולכר,מעבר

לע־שהגיעועובדיםאותםכלשלעבודתםשכר

בודה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$החשמל,תשלומיוהירי.האזעקותאףעל

שההכנסותבעודכרגילשולמווהארנונההמים

ויותר.יותרפחתו

גדולמוסרבעלנגר,גבימציין״נקלענו״,

הע־בעליביותר.קשה"למציאותבבאר־שבע,

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$הסתגרושאנשיםלאחרקשותנפגעובעיר

לטפלאוקניותלעשותלצאתוחששובבתיהם

נפגע.בעירעסקכלכמעטשלהם.הרכבבכלי

כתו־נפגעשלאבעירהמסחרבחייתחוםהיהלא

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$."מההסלמה

בשבועפחתושלובמוסרההכנסותנגר,לדברי

לשבועבהשוואהאחוז30כ־שלבשיעורשעבר

שבוהכלרגיעהשהוכרזהלא"זהרגיל.עבודה

האטה.הורגשההשבוע'גםאומר,הואלמסלולו",

הםצ׳יק־צ׳אק.לשיגרהככהחוזריםלאאנשים

שהרגיעהגםמהלמחר,מהיוםהרגליםמשניםלא

אחרטילשברירית.מאודוהיארגיעהלאהיאהזו

לה־עלולוזההתמונה,כלאתלשנותכאןיכול

שליו

$TS1$להשליו$TS1$

$DN2$להשליו$DN2$האנשים".שלהצריכההרגליעל

המס־לשכתנשיאכסגןגםשמשמשנגר,

חר

$TS1$המסחר$TS1$

$DN2$המסחר$DN2$מע־טענותשומעוהנגב,באר־שבעשל

מיתיו

$TS1$מעמיתיו$TS1$

$DN2$מעמיתיו$DN2$במערכה.לברלאהואהעסקים.בעלי

יותר.טוביםלימיםמייחליםעסקיםבעליאלפי

מציין,הואשלי",לעסקמגיעיםאנשים"פחות

לשג־מהרכךכלחוזריםלאאנשיםהיום״גם

רה.

$TS1$.לשגרה$TS1$

$DN2$.לשגרה$DN2$לה־ממהריםלאהםובינתייםומן,לוקחזה

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$מסת־לאגםוהםלרכבטיפוללעשותכדי

ערים

$TS1$מסתערים$TS1$

$DN2$מסתערים$DN2$מצבזההאחרות.החנויותעלבעברכמו

נסבל".בלתי

הזה?מהמצביוצאיםאיף

לבעליפיצוימתןלשקולהאוצרמשרד״על

הסדרנמצאמסויימים.קריטריוניםלפיעסקים

בינ־הפרטיהמגזרלגביהציבורי.המגזר

תיים

$TS1$בינתיים$TS1$

$DN2$בינתיים$DN2$פתרון".כלאין

\ווו/ןו

שבתיהםבאר־שבעלתושביכספיסיועתעניקהיהודיתהסוכנות

העירעלשעברבשבועשנורוגראדטילימנפילותכתוצאהנפגעו

ניזוקושבתיהםמשפחותעםנפגשהסוכנותיו״ר

העירעלשעברבשבועשנורוגראדטילימנפילותכתוצאהנפגעושבתיהםבאר-שבעתושבי

בישרכךהיהודית.הסוכנותשלטרורלנפגעיהקרןשמפעילהחחירום,קרןשלכספילסיועיזכו

משפחותעםבעירביקורובמהלךשנפגשבעתטריינין,רניהיהודית,הסוכנות00סגןהשבוע

גראד.מטילינפגעושבתיהם

לחם.תסייעהיהודיתשהסוכנותוהודיעהטילים,בצלהחייסעלמהמשפחותשמעטריינין

תושבילביןהתפוצותיהודיביןלסולידריותביטוי"הואטריינין,צייןהסוכנות",שמעניקה״הסיוע

ישראל".מדינתשלההיסטוריהלאורךהעולםיהדותשנהגהכפיחירום,בעתהדרום

לנפגעילסייעכדיהשנייהלבנוןמלחמתלאחרהוקמההיהודיתהסוכנותשלטרורלנפגעיהקרן

חרשמייםשלהמוסדותידיעלנתמכיםאינםאשרמשלימיםבצרכיםמשפחותיהםולבניטרור

מטיליישירבאופןנפגעשביתםלמשפחותהניתןחירוםסיועהקרןמפעילההיתר,ביןהמדינה.

הראשונהההתארגנותועםמיידייםצרכיםעםלהתמודדלהםלאפשרכדיקאסם,ורקטותגראד

הפגיעה.בעקבות

ימיהקרובפסחהמועדחולבמהלךטרורלנפגעיהקרןתארגןבנפגעים,הכספיתלתמיכהבנוסף

ישתתפוהסהשאר,ביןאיבה.פעולותכנפגעיהמדינהידיעלהוכרואשרנוער,ובנילילדיםהפוגה

בטבע.שונותובפעילויותאתגריתבפעילות

ותורמיםקרנותיהודיות,פדרציותשלמתרומותפועלתהיהודיתהסוכנותשלטרורלנפגעיהקרן

דולר.מיליוןכעשרהשלבהיקףבארץמשפחותלאלפיהקרןסייעההקמתהמא*העולם.מרחבי
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במלחמה"״הדרום

עובדימ?יטורייובילשזהמצביש

עו־לפטריצטרכועסקיםשבעליספקלי״אין

בדים.

$TS1$.עובדים$TS1$

$DN2$.עובדים$DN2$פתרוןבאופקרואיםוכשלאעבודהכשאין

שגםלהיותיכולאדם.בכוחמצמצמיםאזרציני,

אםשליבעסקהאדםכוחאתלצמצםאיאלץאני

ברי־ליתהיהלאזמן.לאורךיימשךהזההמצב

רה

$TS1$ברירה$TS1$

$DN2$ברירה$DN2$.אחרת״

מוצריםבאספקתפיגור

מיזוגלמערכותותיקעסקבעלשחר,אמנון

חלקםעובדים.עשרותמעסיקבבאר־שבע,אויר

המערכותשלבהתקנותחלקםבייצור,עובדים

ללקוחות.שירותבמתןוחלקם

לעברהגראדיםויריהאזעקותסיפור'כל

מכחי־קשותבנו״פגעשחר,מצייןבאר־שבע׳,

נת

$TS1$מכחינת$TS1$

$DN2$מכחינת$DN2$אזעקהשנשמעתפעםכלהשוטפת.העבודה

והעו־הייצור,בקוהמכונותפעולתאתמפסיקים

בדים

$TS1$והעובדים$TS1$

$DN2$והעובדים$DN2$לאלמקלטים.אומוגניםלמרחביםחשים

יותר.ארוכההדרךאזקרוב,מוגןמרחבישתמיד

לוקחזהוגמרנו.זבנגלאזהלעבודה,כששבים

למ־הייצוראתשמחזיריםערשעתייםלפחות

סלולו.

$TS1$.למסלולו$TS1$

$DN2$.למסלולו$DN2$עוב־בעיקרעוברים,מעטלאמזה,חוץ

רות,

$TS1$,עוברות$TS1$

$DN2$,עוברות$DN2$לי־נתונההדאגהבעבודה.לאשלהםהראש

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$הנזקאבלטבעי,וזהמובןזהבבית.שנשארו

נגרם".לעסק

שלך?בעסקביטוילידיבאזהבמה

באס־פיגורגםונרשםביצורהאטה*היתה

פקת

$TS1$באספקת$TS1$

$DN2$באספקת$DN2$נפגעועובדתית,ללקוחות.שלנומוצרים

העו־אףעלשלנו,המוצריםשלוהשיווקהייצור

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$נקלענו.אליוהמצבאתהבינושהלקוחות

פגיעה".היאהפגיעהאבל

מהמדינה?כלשהויצוימצאתה

ישת־מצבהקרובהשבתקופהחושבלא׳אני

נה.

$TS1$.ישתנה$TS1$

$DN2$.ישתנה$DN2$,לה־שצריךעובדהזויחמיר.רקהואלהיפך

שלים

$TS1$להשלים$TS1$

$DN2$להשלים$DN2$.מר־מצפהאנינזקים,נגרמיםאםעימה

שויות

$TS1$מרשויות$TS1$

$DN2$מרשויות$DN2$להתבטאיכולזהאותנו.שייפצוהמדינה

בבאד־שבעהעסקיםובמסוי.בארנונהבהקלות

אםהאזור.כלושלהזוהעירשלאפהנשמתהם

העסקיםבעליגםנפסיד,כולנוייסגרו,עסקים

לאאנחנוברור,שיהיהוהאזור.העירתושביוגם

אותנולפצותצריךמישהואבלהעיר,אתעוזבים

לחלוטין׳.הגיוניזההנזקים.על

בהכנסותירידה

שלהמסחרלשכתנשיאאומרמצפה",״אני

התמ׳ת"שהאוצר,רלויה,יוסיוהנגב,באר־שבע

לצ־כדיבמהירותיפעלוהמקומיותהרשויותאו

מצם

$TS1$לצמצם$TS1$

$DN2$לצמצם$DN2$ימישלהגוברהאובדןואתלמשקהנזקאת

זהכעת,שהואכפיהמצבאתלהשאירעבודה.

הגיוני".לא

35מ־רביםשבידיומנתוניםכימספר,דלויה

היוובנגב,בבאר־שכעשפועליםהעסקים,אלף

המתיחותבגללמלאאוחלקיבאופןמשותקים

כבד.כלכלינזקנגרםולמשקהביטחונית

גדו־בנייהחברתשלבעליהגםשהואדלויה,

לה,

$TS1$,גדולה$TS1$

$DN2$,גדולה$DN2$שהיולמשל,אביב,מתלאנשים׳ישכיטוען

לאוהםבנייהבאתריפרויקטיםלאשרצריכים

שלואישוריםהביטחוניתההסלמהבגללהגיעו

ובעלימנופאיםנדחו.באיזורפרויקטיםבניית

מהמרכזלהגיעאמוריםשהיוייחודיים,מקצוע

כךובשלהגיעולאשלנובנייהבאתרילעבוד

בבנייה*.עיכוביםנגרמו

והבינוניים,הקטניםהעסקיםדלויה,לדברי

שיווק,ורשתותהלבשהחנויותמסעדות,כמו

למרותסגירהכדיעדחמורהמהאטהסבלו

פשוטמוגנים,ומתחמיםממיריםבתחומםשיש

לילדיםהולםסידורהיהלאשלעובדיםמשום

הלחימה.ימיבאותםמלימודיםשהושבתו

העס־'הושבתודלויה,אומרהטילים,"כגלל

קים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$אחוז25כמעטכברזהימים.ארבעהבמשך

רקוזושנעדרו.העובריםשלבהכנסותירידה

העסקים?שללקריסהשובמחכים?למהההתחלה.

לה־צריךהקודם.הלחימהבסיבובלנוהיהכברזה

תחיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$למקל־גננותלהביאלקופסה.מחוץלחשוב

טים

$TS1$למקלטים$TS1$

$DN2$למקלטים$DN2$לעבודשרוציםלהוריםולאפשרהציבוריים

הש־תחתהילדיםאתלהשאירמוגניםבמפעלים

גחה.

$TS1$.השגחה$TS1$

$DN2$.השגחה$DN2$נדחה'.הזהשהפתרוןיוםכלעלחבל

עסקיםלבעליארכה

הע־בעלישללמצוקותיהםפתרוןכך,אוכך

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$בעלייכוליםפורתאנחמהנמצא.טרם

שרשלבהחלטתםלמצואהדרומייםהעסקים

המ־רשותמנהלושלשטייניץ,יובלד׳רהאוצר,

סים,

$TS1$,המסים$TS1$

$DN2$,המסים$DN2$לעסקיםנוספתארכהלתתארבלי,דורון

שלהם.התקופתייםהמסיםלתשלומיבדרום,

הדויחותשלוהתשלוםהדיווחמועדיזאת,לאור

הכנסהמסמקדמותמוסף,ערךלמסהתקופתיים

העימותבאזורישמתגוררלמיהכנסהמסוניכויי

ולאהקרוב,ראשוןליוםקריבמרץ,25ל־נדחו

בתחילתשהוחלטכפיהשבוע,שלישייוםעדרק

הביט־ההסלמההסתמנהכשככרשעברהשבוע

חונית

$TS1$הביטחונית$TS1$

$DN2$הביטחונית$DN2$.ההחל־כינמסר,המסיםמרשותבאיזור

טה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$באההתשלוםבמועדנוספתדחייהמתןעל

הקשייםלאורבדתםהעסקיםבעליעללהקל

מהמ־כתוצאהמתמודדיםהםעימםהתזרימים

צב

$TS1$מהמצב$TS1$

$DN2$מהמצב$DN2$.הביטחוני

למצוא"צריךמנחם.לאזהאישהחגיתאת

מסגרותהגדלתדוגמתמיידיים,פתרונותלנו

גי־הלוואותמתןהבנקאית,במערכתהאשראי

שור

$TS1$גישור$TS1$

$DN2$גישור$DN2$עלפיצויוהענקתעסקיםלבעלימיידיות

כמולזהזקוקיםאנחנולנו.שנגרמוההפסדים

לנשימה".אויר
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יץאדלשנשניצילום:אשתחתלתחמיץחיטהקצירמעקרחניתצילום:אשכולממושבינאחדפלפליםנווממתקסאםנפילת

אשתחתהשדותאתמאבדים

החקלאיםאשהפסקת\להוכרזמאזאשכולביישובינפלוקסאםורקטתמרגמהפצצות13

הרופףהביטחוניהמצבלמרותמגבלותתחתבשדותלעבודמנסים

חוכר?מאזעזה.עוטףביישוביחרג>עהנראיתכך

ורביעישלישייוםשביןבלילהאשהפסקתעל

האזוריתהמועצהבשטחינפלושעבר,בשבוע

ורקטתמרגמהפצצות13המערביבנגבאשכול

הפצמ״ריםנפלוהמקריםבמרביתקסאם.

לנפגעיםגרמוולאפתוחיםבשטחיםוהרקטות

ביוםאחד,אירועלמעטברכוש,לנזקאובנפש

רקטתנחתהעתבבוקר,תשעלשעהסמוךשני,

בחבלהמושביםבאחדפלפליםבחממתקסאם

לחממה.נגרםכבדנזקאשכיל.

שהו״לאהחממה,בעלאיציק,סיפר״במזל׳׳,

נפלבהבחממה,הרגעבאותושליהעובדים

חרביםהרסיסיםגדול.מזללנוהיההקסאם.

ובדפנותהפלפליםביבולפגעועברלכלשעפו

החממה״.

פצצתנורתהבוקרששלשעהסמוךשלישי,ביום

אשראשכול,מועצתמיישוביאחדלעברמרגמה

אולנפגעיםשגרמהמבליפתוחבשטחנחתה

לנזק.

והפצמ׳׳ריסהרקטותכאשרהירי,טפטופילמרות

שטחיםגםבהםפתוחים,בשטחיםנופלים

אתלעבדהחקלאיםהמשיכוחקלאיים,

שדותיהם.

מנע,יאירהשבועסיפרכרגיללעבוד״המשכנו

מושבים34המאגדהנגב-,'מושביארגוןמנכ״ל

שלדונםאלף150כ־עלוחולשהנגבבאזור

בשדותנפילותאמנם״היוחקלאיים,שטחים

גםכרגיל.לעבודהיאשלנוהמדיניותאךשלנו,

לנתיבותסמוךשקדיםבמטעגראדטילכשנפל

ישברו״.לאאותנוהעבודה.אתהפסקנולא

הטיליםיריבעקבותכימנעמצייןזאת,אףעל

החקלאים,עלמגבלותמספרהוטלווהרקטות,

שדותשלמהאווירריסוסיםנדחובעקבותיהן

העובדיםנדרשוגםמקריםבמספרחקלאיים.

טילים.נפלובחםלשטחיםלהגיעשלא

מהשדות״,יבוליםבהוצאתעיכוביםאמנם״היו

אךאויר,בריסוסיעיכוביםגם״והיומנע,אמר

חמוריותרזה.עםלהתמודדנוכלבשוליים.זח

רשויותעלינושמטיליםהמגבלותהןאלהמזח,

הבלתיוהקנסותחמיםמכסותבנושאהמדינה

שליתרצריכתבגיןמידתייםוהבלתימוצדקים

הבצורתבשנותשדותיהםלהשקייתהחקלאים

נוכלוהקסאמיםהגראדיםעםהאחרונות.

הממשלהעםהמאבקהיאשלנוהבעיהלהתמודד.

מבחינתנו״.קריטייותרזחחמים.מכסותעל

האזורייםהמפעליםמנכ״לתנורי,דרורלדברי

אתומשווקיםהמעבדיםמעון/חבליישובי

אשכול,חבלקיבוצישלהחקלאיתהתוצרת

זרחאינהשעברהשבועשלחבטחונית"המציאות

ירישלבמציאותעובדיםאנחנושניםכברלנו.

כמובשדות,מהיבוליםחלקוקסאמיס.פצמ״רים

בשלבמועדנאספולאוצנונית,גזראדמה,תפוחי

ובשיווקההתוצרתבעיבודעיכוביםונגרמוהירי

לקוחות.לאיבודלחביאעלולכזהמצבללקוחות.

rvepזחשבשלבלחקלאים,נזקשנגרםספקאין

במפעליםלנו,נגרםלזה,מעבראותו.לאמוד

שקליםאלפיעשרותשלגודלבסדרמקאזוריים,

מההסלמהכתוצאהעובדיםהיעדרותעקב

לאאישהעבודה.אתששיבשמהחבטחונית,

כך״.עלאותנומפצה
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