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ircr cure
אלא בשטח פתוח ופורח שצה״ל
מרחביםושדות־נגב),
פטרםבורג
עופר
ופר
מאת
הפועלים הזרים לא מגיעים
חופשי והורסהכל .התנועה מותרת תחת צואלוף,
משתבש,
לעבודה .התפוקה יורדת ,קצב העבודה
ואי־אפשרלהורותלחייליםלנסוע אחרת״.לדב־
$TS1$לדבריו$TS1$
הגידולים.
 qcrrcהחקלאותבישראל בקשיים
ויש השפעה ישירה על
גדולים בעקבות
״טנקים עוברים על השדות.זו
ריו
המשמשים את
$DN2$לדבריו $DN2$יש גם הרס של כבישי אספלט
ראש מועצת מרחבים ,שיחג׳ג׳ 580 :אלף
wrהלחימה :אסם התבואההגדול בישראל עו־
$TS1$עומד$TS1$
 $DN2$נטוש,אלפי חממות מושבתות ,שדות רבים לא הדונםשלנו המשמשים אסם תבואהלמדינה .כל החקלאים:״לפעמים טנקים נותנים ׳מכה קטנה׳ לאחלקהמונרתשלהצבא,אלא
מד
לתשתיתחקלאית והורסים אותהכליל.החקלאים
האסם הזה מושבת ותהיה לכך משמעות אדירה
גלגלי המ־
$TS1$המשוריינים$TS1$.
מעובדים ,טפטפות וצנרות נרמסו תחת
שםח פתוח ופורח שצה״ל עובר
כי
לא ממתיניםלשמאי ,מצלמים ומתקנים מיד
למדינה .עוד לאשולמולחקלאים
על אספקת מזון
שוריינים.
יינים $DN2$.״הקש האחרון ששבר את גבנו הואעזי־
$TS1$עזיבת$TS1$
ענן׳ .הטנקים ויתרהכלים הורסים
מדובר בייצור מזון אובטיפול בחיות ואי־אפשר בו באופן חופשי והורסהנל״
התאילנדים״ ,אומריםהחקלאים בא־
$TS1$באיוד$TS1$.
בת
$DN2$
פיצריםמ׳עמוד
הפועלים
השחתולוקח שנים לשקמם .בנוסף,
יוד.
$DN2$
את
משפחות המתגוררות ביישובים רבים בדרום
לחכות עד שמערכת הפיצוייםתגיע״.
הפועלים
הזרים מפחדים מהאזעקות והירי .אנחנו לא מבק־
$TS1$מבקשים$TS1$
עזבו צפונה ,אבל גםחקלאים שנשארו בבתיהם לא
רובין מוסיף :״אםמחליטיםלהפסיק את אספקת
שלנו״.
$DN2$מבקשים $DN2$נדבות ,רק את ההפסדים
שים
יכולים לצאת לשדהבגלל הסכנות .הנזקהכולל
החשמל
לעזה ,אז חותכים גם את המתח מעמו־
$TS1$מעמודי$TS1$
בנוסף,נפילותטילים גרמולקטיעתרגלי עג־
$TS1$עגלים$TS1$,
$DN2$עגלים $DN2$,והווטרינריםנאלציםלהרדים אותם .יש חוק
לים,
$DN2$מעמודי $DN2$החשמל שנמצאים בשדות ואי־אפשר להשקות
די
מיליונישקלים.
נאמד בעשרות
חשמל
מנותק
אי־אפשר גםלהפעיל גנרטור
שטחים פתוחים.
חוף־אשקלון ,יאיר
ראש המועצה האזורית
האוסרלקבור אותם,ולכן ומתווספתלהפסדעלות
בשטח ,כי אסור לצאתלשדות.לפעמים צה״ללו־
$TS1$לוקח$TS1$
משוקי הירקות הגדו־
$TS1$הגדולים$TS1$
מה־
$TS1$מהתאילנדים$TS1$
פרג׳ון :״אחרישפועלתאילנדי נהרג%07,
וגםבמפעלי חבל מעון
שינוע לאתר שריפה .גם מכירותהעגליםלעזה
לחג הרמדאן נפגעומהלחימה .החקלאים באזור
קח
נדים$DN2$עזבולמרכז אולארצם .זה לא
תאילנדים
$DN2$לוקח $DN2$אתהחקלאים לשדה בטנקים ובנגמ״שים ,אבל
הפעילות החקלאית
$DN2$הגדולים $DN2$במדינה ,שבהם מאוגדת
לים
מפעל ,בו
חוששים גם מהמנהרות .כך הם מצאו במקרה,לפני
לעזור״ .בחבל
אם אין חשמל גם צה״ל לאיכול
אפשרלהחזיר קוייצור .עונה שלמההלכה״.
מרתחים על נזקים
של  14קיבוצים בנגב המערבי
שנה וחצי ,מנהרה בשדות תפוחי אדמה .המנהרה
גידולי שורשלפני הסתיו,
גם בחברת מושבי הנגב ,החברההחקלאית הג־
$TS1$הגדולה$TS1$
ניר־עוז מספר :״יש
קשים .צבי(השי) רובין מקיבוץ
מעון אמוריםלזרוע
קרסה בחורףבגלל הגשם.
אבל הדברבלתי־אפשרי בגלל סכנת הפצמ״רים.
מתמדת של הצבא ,טנקים עוברים על הש־
$TS1$השדות$TS1$.
 $DN2$במזרח התיכון (מעבדת יותר מ־  150אלף
דולה
תנועה
מנכ״למפעלי חבל מעון ,דרור תנורי :״יש
החשש הוא שכל העונה תתפספס.
$DN2$השדות $DN2$.לא מדובר בחלקה מוכרת שהצבא חונה בה,
דות.
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