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הביטחון

שמירת החיילים
של יישובי עוטף עזה .תקני רכזי הביטחון צומצמו,
״חמישה ימים אחרי תחילת
ומימון
אחזקת הרכבים הממוגנים בוטל
ראש
מבצע צוק איתן״ ,אומר
שדות נגב ,״עוד ישבו אצלי קצינים
מועצת
החדירה השתנה"
והסבירו את ההחלטות האלה בכך שאיום
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מבצע ״שובו אחים״ באזור חברון.

דווח אבלנבלע

שלושת

זה קרה ביום ה־

בדרמת

החיפושים

אחר

יוסי שניאור ,רכז הביטחון לשעבר של

היישוב ,אומר

שבאופן רשמי נאמר כי ההחלטה נובעת מהיערכות

חדשה

האירוע
באמצעיוני ,פחות מחודש לפני תחי־
$TS1$תחי^^^^^$TS1$₪
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בחיילים.״אבל
של הצבא סביב היישובולכן אין צורך יותר
אברהם
קוזלובסקי ,תושב שדי
הנערים החטופים .מאיר
לת מבצע ״צוק
ההודעה
הגיעה
איתן׳/
בפועל״ ,הוא אומר ,״הבנו משיחות לאפורמליות שמדו־
$TS1$שמדובר$TS1$
ויו״ר צוות הביטחון של חבלשלום ,אומר שהאירוע נגמר
הרשמית .ללשכות
ראשי המועצות
$DN2$שמדובר $DN2$בהחלטהכלכלית .התושבים חששו מאוד .נכון שלא
בר
בטוב תודותלצוות הביטחון של היישובים .״עכשיו תח־
$TS1$תחשוב$TS1$
האזוריות באזור עוטף עזה הגיע מכתב
מדוברבחיילים מיומנים אבל לאמהות היה חשוב לראות
$DN2$תחשוב $DN2$שרכז הביטחון שלנו היה בחצי משרה והיו מקפיצים
שוב
מפיקוד העורף שבישר להם על קיצוץ
חיילים עם נשקים ואפורים במושב .זה נסך בהןביטחון״.
לאירוע כזה .מה הוא היה אומר ,אני לא בא כי
אותובלילה
בתקני רכזי הביטחון השוטף ביישוביהםלחצי משרה .הקי־
$TS1$הקיצוץ$TS1$
נגד ההחלטה הזו קיימו החברים במושב מחאה מקו־
$TS1$מקומית$TS1$,
אני בחצי משרה ,אני לא עובדעכשיו?״
ץ $DN2$לא נגע ברכזי הביטחון של היישובים צמודי הגרר ,רק
צוץ
תקשורת .כמה ימים אחר
$DN2$מקומית $DN2$,תלו שלטים והזמינו כלי
מית,
הפסקת האש השבוע ויציאת כוחות צה״ל מהרצועה
שלגביהם
באלה המרוחקים ממנה ארבעה עד שבעה ק״מ,
כך ,באותו חורש ,התקבל מכתב נוסף מפיקוד העורף.
איפשרה לצאת למסע בעקבות ההחלטות מעוררות סימני
נקבע שלא קיים איום מוחשי של חדירתמחבלים.
התבשר היישוב עלביטול תקציב אחזקת הרכב
הפעם
השאלה על קיצוץ במרכיבי הביטחון של תושבי עוטףעזה.
ניקילוי ,קצין הביטחון של המועצה האזוריתאשכול,
הממוגן של הרבש״צ .מדוברבכלי רכב של רכזי הביטחון
בתיקיות מחשבובקלסרים שמנים נשמרו החלטות מתו־
$TS1$מתועדות$TS1$
שקדמולהודעה התנהלו שיחות בין
שבחודשים
אומר
ביישובים צמודיםלגבולשקיבלו מהמדינהג׳יפים ממוגני
$DN2$מתועדות $DN2$ומכתבים שנותרו ללא מענה המספרים סיפור על
עדות
למועצותבעניין הקיצוץ .״האמירה הייתה
גורמי הצבא
פעילותם .פיקוד העורף מימן את אחזקת כל
ירילצורכי
ניתוק בין הגורם המממן ,פיקוד העורף,לבין גורמי הצבא
שנעשית בדיקה ועבודת מטה ,ושבכל מקרה אנחנו נהיה
לתיקונים ,ביטוחים ורישוי שנתי.
הרכב בכל הקשור
האחראים על האזור ,שהתנגדולרוב החלטות הקיצוץ .עד
שותפיםלהחלטות .בסוףקיבלנו את ההחלטה הסופית
״לאיכוללהיות שכל יום אני יושב בהערכות מצב״,
כמה הקיצוצים הללו היו מנותקים מהמציאות ומהאיומים
במכתב ועוד טענו שהיינו שותפים״.
עלינו את כל האיומים
אומר שניאור ,״ואומרים לי שיש
שעומדים בפני התושבים כאן ,לימדההמלחמה.
לחודש ,יום ראשון ,קצת אחרי חצות,
שבוע אחר כך ,ב־ 22
האפשריים ואז מבטליםלנו את מימון הרכב .באיזה רכב
חרר מחבלמגבול עזה באזור דרוםהרצועה .תחקיר פיקוד
לאירועפח״ע ,בפרייבטשלו?״
רכז הביטחון אמורלטוס
לעבור אתקווי ההגנה שלצה״ל
הדרוםהעלה כי הואהצליח
אז מי מממן כרגע את הרכב?
הצבא
עם
משבר אמון
מבלי שאיש שם לבלכך .לא התצפיתניות ,לא גשש גדוד
״התושבים והמועצה מתחלקים בהוצאה״.
הסיור המדברי שהוצב באזורולא שאר הכוחות שהיו בשטח.
כ־  800תושבים גרים במושב נתיב העשרהשגבולו
$TS1$לשי$TS1$/
לשי־
הגיעאלוף פיקוד דרום ,סמי תורג׳מן
31.21.8
ב־
כמה שעות הסתובב המחבל בשטחישראל .סמוך לא־
$TS1$לארבע$TS1$
הצפוני מרוחק  60מטר מלבד מגדרהגבול עםעזה .במם־
$TS1$במםגרת$TS1$
ע $DN2$בבוקר ,בחבלשלום ,בצומת המושבים יתד ושדי אב־
$TS1$אברהם$TS1$,
רבע
הפעילות הקרקעית של כוחות צה״ל ברצועה נחש־
$TS1$נחשפה$TS1$
גרת
$DN2$במםגרת$DN2$
לאזור
כלומר
ק״מ מגדר
3.4
ם $DN2$,מרחק
רהם,
מעבר
הרצועה
שחדרהלאזור כשהפיר בשטחנו מרוחק כחצי
$DN2$נחשפה $DN2$מנהרה
פה
ראה הסייר גיאטיפל־
$TS1$טיפלבאום$TS1$
שהוגדר כ״לא מאוים בחדירות״
קילומטר מבתי התושבים .עשרות פצצות מרגמה נחתו
בתחילה
הלילה.
בחשכת
באום
הצעיר
ום $DN2$דמות חשודה נעה
באזור המושב ,אחת מהן הרגהפועלתאילנדי בחממות.
לקריאותיו ואחר כך החל למלמל בערבית .כשטי־
$TS1$כשטיפלבאום$TS1$
לא
ענה
בספטמבר  2013קיבלה מזכירות וער המושב הורעה
אליו ,המ־
$TS1$המחבל$TS1$
אום $DN2$והסייר הנוסף שהזעיק למקום התקרבו
פלבאום
תיפסק שליחת
31.01.1
ממפקדת אוגרת עזה כי החל מה־
 $DN2$הוציא רימון רסס מכיסו ורק בנם לא שלף את הנצרה.
חבל
חיילים למושבלצורך הגנת היישוב .מדוברבנוהל שהיה

^^^^^₪
$DN2$₪

קיים שנים במסגרתו נשלחו קבוצותחיילים למשימת
הגנ״ש (הגנתיישובים) .לרוב היו אלוחיילים בתפקידי
$DN2$לשי$DN2$/
מנהלה מיחידותעורפיות .הנוכחות שלהם התמקדה בשער
ליליים בכביש ההיקפי.
ובפטרולים
היישוב
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