החדשה של

המצוקה

ההתנתקות

מפוני

ביתללאמוצא
הם חיכו שנים לבית ,אבל כעת נאלצים מפוני גוש קטיףלנסוע ליישוב

שלהם
מתן

דרך

צורי

כתב

השדות

לבנות
לא

הקימו?

בכבישהמוביללמקום

״ידיעות אחרונות"

מיליארדי שקלימ השקיעה

חדשלממוני

יישוב

הסיבה :אין כוח

אדםלהקים

כיכר

החדש

המדינה כדי

גוש קטין? .ומה

בביש בניפה מסודר .ובינתיים?

התושביםנאלצים
להגיע
עפר מאולתרות.

בדרכי

הביתה

הדרך

התוצאה:

$TS1$מתמלאים$TS1$
מתמ־
ארוכה יותר,וכלי הרכב

לאים
ים$DN2$

בבוץ ובאבק.

רבות

נאמר ונכתב על הטי־
$TS1$הטיפול$TS1$
הולם של מדינת יש־
$TS1$ישראל$TS1$

פול הלא
ול$DN2$
ראל
אל$DN2$
לצו
צו$DN2$לעזוב

גוש קטיף ,שנא־
$TS1$שנאלצו$TS1$

במפוני

בתיהם בעקבות

את

בשנים

ההתנתקות.
בנתה סוף־סוף

האחרונות

המדינה יישוב

בעבורם צפוניתלאשקלון:
בבנייתו הושקע
כמה עשרות

ל־

חרש

באר־גנים.

כסף רב ,וכרגע גרות בו

משפחות .בעתידיעלה

מספרן

690

אלא מה? לפני
המשפחות

כשמונה

חודשים הופתעו

שנכנסולבתיהן כאשר כביש הכ־
$TS1$הכניסה$TS1$

ניסה$DN2$ליישוב
ניסה

נחסם במעקה .בריקה שערכו
$DN2$השקיעה $DN2$כאן מעל ומעבר ,אז מה הסיפורהגדול
עה
שהכביש נחסם משום שב־
$TS1$שבכניסה$TS1$

התושביםהעלתה

בכניסה$DN2$ליישוב לא
כניסה
להאט את תנועת כלי
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$TS1$הביתה?$TS1$
הבי־
התושבים כדילהגיע
השדות,בשבילי עפר משו־
$TS1$משובשים$TS1$.

הביתה ארוכה יותר ,בוצית יותר,

להקמת
שהכניסה לכביש
בלבנות כיכר אחת פשוטה? אנשים נאלצים
ממשיתלפגיעה בחיי אדם ,וכי
ובשל סכנה
להאריך את הדרך הביתה במאות מטרים״.
ליישוב ,דרך צומת אש־
$TS1$אשכולות$TS1$
אחרת
ישנה כניסה
ראש המועצה האזורית חוף
אשקלון ,יאיר
$DN2$אשכולות( $DN2$מדובר בדרך לא נוחה העוברת באזור
פרג׳ון :״מדובר בחלמאות ביורוקרטית .אנו כולות
נחסמה מסיבות

במועצה משקיעים אנרגיה עצומה במתן טי־
$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול $DN2$מסורלמפונים ,אך נתקלים
פול
מאובקת יותר וקופצנית יותר.
בקושי מצד המדינה לתת מענההולם״ .תו־
$TS1$תושבים$TS1$
״מעצ ומשרד השיכון והבינוי לא יודעים
$DN2$תושבים $DN2$זועמים אומרים :״מדובר בבדיחה ,אבל
שבים
פעולה ,ובגלל זה סגרו את הכניסה
לשתף
עצובה .עוד דוגמה לכך שהמדינה מזניחה את
הגדולים״ ,אומר
המפסידים
ליישוב ,ואנחנו
שוב ושוב

תושב

המקום אהרון חזות .״המרינה השקי־
$TS1$השקיעה$TS1$

הכיכר נתונה בידי מעצ .ממעצ נמסר

מפוני גוש קטיף״.
ממשרד הבינוי והשיכון

נמסר

שהאחריות

תעשייה

בטיחותיות

מ״צ).

עור נמסר שלפני
לבניית הכיכר ,אך בשל

כשנתיים

נבחר קבלן

מצוקת כוח אדם הוא

טרם ביצע את העבודה .החברה נתנהלדבריה
לקבלןאולטימטום עד אחרי פסחלהחליט אם
שהפרויקט יוחזר
הוא מתחיל מיד בעבודה או
למכרזולבחירת קבלן חדשבנוהל מהיר.

