ובתוצאות
277

ספגה אשקלון

רקטות

אבל

ענן,

חטפו

העסקים

ב־  51ימי
סנוקרת

הלחימה,

פיננסית

בהרחבה
60

מתוכן יורטו

בגנים

ובכיתות

הנזק

יעסקו

ברכוש

באירועי

נמוך

הקיץ

ביותר מ־
בשבועיים

 20אחוז לעומת זה של
הראשונים ללימודים

עמוד

7/77
7r71n1if
P'"71n1f

^₪

באשקלון

מנסים לשוב לשגרה עם

ההכרזה על

נרשמה שוב

רביעי
האש

הפסקת האש .כבר ביום

הקודמות

כמו

בהפסקות

תנועה ערה במרכזים המסה־
$TS1$המסהריים$TS1$

מסהריים $DN2$ובחנויות השונות .הורים רבים שדחו את
ריים

רכישת ספריהלימוד והציודהלימודי בשל
הלימודים ,מיהרו
הספקותלגבי פתיחת שנת
לחנויותהללו בכדילרכוש את הציוד,
השבוע
מה

שיצר עומס רב.

אבלעדיין
באוויר.

נראה כי

תחושת

לוי ,אחד
רן
הפעילים

את תנועת

ההחמצה נותרה

בעיר

שהקים

הדרומיים ,עסק השבוע בניסיונות

להפגנה מול לשכת

לארגן
הממשלה
מבצע $DN2$,לשיטתו ללא
צע,
תושבים

ראש

בקריה בכדי למחות על סיום המב־
$TS1$המבצע$TS1$,
תוצאות.

הלימודים -כרגיל
במשך

 51ימי הלחימה נורולעבר אשקלון

 277רקטות160 .

יורטו על

ידי

מערכת כיפת

ברזל ,עשרה התפוצצו בתוך העיר 88 ,בשט־
$TS1$בשטחים$TS1$
נפילות.
בשטחים $DN2$פתוחים 19 .אזעקות נשמעו ללא
חים
רוקח
גבוהים צילומים :אבי
מערכת כיפת ברזל .אחוזי הצלחה
נרשמו
שלא
הכבד
הירי
למרות
פגיעות
כמעט
הקשה של הנער ירין
בנפש ,למעט פציעתו
בשביל ׳הישג׳ כזה איבדנו 64לוחמים ואר־
$TS1$וארבעה$TS1$
לוי בעת שניסה לתפוס מחסה ,ובינתיים הצ־
$TS1$הצליח$TS1$
$DN2$וארבעה $DN2$אזרחים ,בהם ילד בן ארבע .לא בשביל
ליח
צליח $DN2$להשתקם .כמו כן היו מספר נפגעי חרדה
בעה
ה׳הישג׳ הזה ישבנו כמעט חודשיים במקלטים
ופציעות קלות מאוד .אשקלוןליוותהלמנו־
$TS1$למנוחות$TS1$
ובמרחבים המוגנים .לא בשבילה׳הישג׳ הזה
מנוחות $DN2$אתהחייל הבודדג׳ורדן בן סימון ,שבש־
$TS1$שבשבוע$TS1$
חות
ספגנו מכה כלכלית קשה ועסקים כאן קרסו.
בשבוע $DN2$שעבר צוינו 30למותו ,ואת עדי בריגה
בוע
ציפינו להרבה יותר מזה .מבחינתי ,הסכם הפ־
$TS1$הפסקת$TS1$
ז״ל מהמושב בית שקמה שנקברבעיר.
סקת
$DN2$הפסקת $DN2$אש במציאות הזו פירושו להתחיל את
לפי מס רכוש ,בעירטופלו בסרהכול 316
ההיערכות באשקלון לסבב הבא ,והוא יהיה
תביעות נזק ,מתוכן 183למבנים 132 ,לכלי
רכב ואחד אחר .שני בתיםבאשקלון ספגו פגי־
$TS1$פגיעה$TS1$
חמורוקטלני יותר מכל מה שהכרנו עדעתה".
ראש המועצה האזורית חוףאשקלון ,יאיר
ביתו של מנהל אגףשפ״ע ,נסים
גיעה $DN2$ישירה
עה
משפחת פרג׳ון ,מסכים :״השקט הוא מצרך מבוקש״,
סוימה ,בשכונת אפרידר וביתם של
חמאם הוא
כהן בשכונת ברנע .סויסה ,שביתו נפגעלפני
הודה וסייג ,״אבל כל הסכם עם
מתעתע עם רמת אמינות נמוכה .אסורלנו
כשלושה שבועות ,עריץ גר ברירה שכורה עם
משפחתו וממתין לסיום העבודות שייארכו להיכנס לשאננות.עלינו להמשיך להיות
דרוכים לפחות בימים הקרובים .על הממשלה
משפחת כהן
עוד כחורש וחצילפחות .גם בני
המשמר ולא לאפשר שום הישג
בבית
יצטרכו לשהות תקופה ארוכה
אחר
עד לעמוד על
לתוםהעבודות ,שכן ביתם נפגע בצורה קשה בעל משמעות לארגון הטרור ולחשוב על
שתמוטט את החמאם במידה
הרבה יותר .הירי לבית משפחת כהן גרם נזק פעולה הולמת
תביעות נזק
316
שתתחדש האש״.
רב גם לבתים רבים בכל האזור .במהלך עבו־
$TS1$עבודות$TS1$
דות
$עבודות $DN2$של אנשי כיבוי אש ולאחר בדיקה עם
עלות הנזקים לרכוש בדרום מוערכת ב־ 50
בגניהילדים הגננת תעסוק בזיהוי צרכים של
אנשי איכות הסביבה וקצין אזבסט הוחלט
רכה
נחיתה
כ־  23אחוז פחות משווי הנזקים
הילדים באמצעות תצפיות .״הגננת תעמיק מיליון שקל
על פינוי כל דייריו של בניין ספציפי ברחוב
סמוך ,בשל נזק למבנה משולב אזבסט .המהלך
את היכרותה עם כלילד ,אישיותו הייחודית,
הישירים במבצע עמוד ענן .מכלל התביעות
למרות הירי התכנסו גורמי החינוך ,בעיקר
שארגנה פתרונות
תבי־
$TS1$תביעות$TS1$
העדפותיו ,נטיות לבו וצרכיוהייחודיים״ ,לפיצוי בגין נזקי רכוש,
בהנהלות בתי הספר,לישיבות שונות בכדי
463,2
מתבצע בשיתוףהעירייה,
שפונו.
$DN2$תביעות $DN2$הוגשו במהלך  29ימי הלחימה ץט^ךו י\
לילד,
לאפשר
ניתן
החינוך.
ציינו
ספר
בבתי
הלימודים.
שנת
לפתיחת
דיור לכל דיירי הבניין
במשרד
להיערך
עות
לסייעליציאותלימי הפ־
$TS1$הפגות$TS1$
הראשונים ועוד  504תביעות הוגשו
בשלבים הראשונים של הגן,להביא עמו מה־
$TS1$מהבית$TS1$
העירייה נרתמה
רביםביטלו או דחו את ימי ההיערכות בשל
לתושבים .ב־ ימי מבצע צוק איתןלקחו
גות
$הפגות$DN2$
במהלך  18ימיהלחימה האחרונים.
תאפשר לילד
מסגרת הגן
$DN2$מהבית $DN2$חפץ אהוב.
בית
המצב .על פי הנחיות משרד החינוך ,מערכת
עודעולה מהנתונים כי בגין נזקכל־
בפעילויות בקניונים בעיר כ־  45אלף
חלק
עליו״.
בפעילות המועדפת
החינוך תקדיש את פתיחת שנתהלימודים לעסוק
■״'
כלי עקיף ,מתוך  45אלףבעלי העסקים יה
ילדים ובנינוער .במהלך  24יוםהגיעוליותר
הראשונים יקיימו בתי
למגוון של נושאים מערכ־
$TS1$מערכתיים$TS1$
החדשה ,תשע״ה,
לאורך השבועיים
בדרום בטווח אפס עד  40ק״מ מגבול
הספר
לאירועי הקיץ האחרונים.
$DN2$מערכתיים $DN2$ובכלל זה גם
תיים
ילדים
000,3
פעילויות חברתיות ,הפגתיות והתנד־
$TS1$והתנדבותיות$TS1$,
מ־  140מקלטים ברחבי העיר
005,6
בממוצע מדי יום .כ־

תושבי העיר יצאו

"על

רקע האירועים

בותיות,
$DN2$והתנדבותיות$DN2$,
ושיבר
הביטחוניים

דוגמת ימי שד״ה ,סיורים ,אתרי מו־
$TS1$מורשת$TS1$,

$DN2$עסקים $DN2$בקשה לקבלת
קים
מוזיקלי,
פעילות מש״צים ומד״צים ,יום
רשת,
$DN2$מורשת$DN2$,
שה של חופשת הקיץהוחלט כי פתיחת שנת
לפעילויות הפגה מחוץ
לעיר.
שאלת
את
באשקלון
לבחון
כעת יצטרכו שוב
שקל.
מיליון
18
כ־
דיון,
בימות
בית
תרבות,
יום
נמסר
ושונה״,
ספרי,
הפנינג
אחר
בסימן
תהא
הלימודים
עלות
למיגון מוסדות
הפקות סרטונים ,בזאר ,תחרות כישרונות ,ימי
ממשרד החינוך.״השבועיים הראשונים בכל
המיגון בבתי הספר .העבודות
הכלכליים העקיפיםלבעלי הע־
החינוך טרם הסתיימו ,וראשהעירייה,
שמעוני ,העריך בשבוע שעבר כי יידרשו עוד
איתמר

רחבי

הארץ,

ובפרט ביישובי הדרום ,יוקדשו

םקים

לחזרה לשגרת למידה באמצעותשילובן של

כ־ 40מיליון שקל לפחות לסיום העבודות .פעילויות

הפגה ,מתן מענים

רגשיים וחיזוק

בראשי
מהראשונים
שהיה
לדברי שמעוני,
הימים הראשונים של
הערים באזורלהכריז כי לא יחזיר את התל־
$TS1$התלמידים$TS1$
$DN2$יכללו $DN2$מפגשי שיח של המורה עםהתלמידים,
$התלמידים$DN2$ללימודים תחת הירי ,״אם הפסקת האש ללו
מידים
המפגשים
מפגש בוקר ומפגש סיום.
תישמר עד סוף השבוע,הלימודיםבאשקלון לרבות
פתיחת
מהחופשה,
אישיות
יעסקו בחוויות
ייפתחוכרגיל״(ר׳ כתבה נרחבת בעמי .)32
הפסקת האש אמר שמ־
$TS1$שמעוני$TS1$:
בהתייחסו להסכם
אלבום תמונות מימי המבצע ,עיסוק במעור־
$TS1$במעורבות$TS1$
עוני $DN2$:״כל ויתור לחמאם הוא כניעהלטרור.
$DN2$במעורבות $DN2$חברתית ,שיתוף היועצות בשיח בכיתות,
בות
עוני:
קבלת תלמידים חדשים למוסד
תושבי ישראל והדרום רצו לראות הכרעה
ופעילויות
חווייתיות.
במערכההזו ,אבל זה כנראה כבר לא יקרה .לא

החוסן האישי״.

החזרהללימודים יכ־
$TS1$יכללו$TS1$

כמה

זה

בעלי

במשרד האוצר התקשו השבוע לאמוד
באשקלון ,אבל הפגיעה ניכרת
הנזקיםלעסקים
ברוב התחומים .עסקים רבים ,בעיקר

בתחומי

והנעלה ,ירעו לספר
ההםערה ,תיירות ,ביגוד
על נטישה כמעטמוחלטת שלהלקוחות,למעט
הפסקות
מעת לעת ,בעיקר בימי
הבלהות
האש.

גםבמפעלים

באזור ירדה

רמת
הפעילות

בהיעדרעובדים ,ספקים ומיעוט הזמנות.

JA

בדרום

העסקים

§■

בין

בדרום

750

מרבית

העדיפו להמתין

עם הבקשות לתשלום
מלא על הנזקיםהכלכליים עדלסיום
הלחימה.
בדרום
לחקלאות
הראשוני
הנזק
ער
 40ק״מ מגבול הרצועה מוערך ב־ 100מיליון
׳-
שקלים .לטענת הארגוניםהחקלאיים השונים,
/•&'r'n
היקף הנזקהכלכליהכולללחקלאי הדרום
גבוה יותר ונאמד בין  250ל־ 300מיליון
מיליוןשקל.
שקל .הנזקלתיירות נאמד ב־ 700
מקדמות ופיצוי

את

88

בשטחים

פתוחים

הנזקים^
^^^Ki
*^
מוערכת

מיליון למיליארד שקל.

יעלה

בהוך

העיר

הרצועה ,הגישו עד כה 776בעלי עס־
$TS1$עסקים$TS1$

מקדמותושולמו

תנועות נוערועוד.

עשך

[פי יות
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