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ההתנתקות ב־

ואילו כיום,
 73אחוז,

וחצי אחרי ,הוא

עומר על

שש שנים

 16אחוז .מבין
$TS1$דורשי$TS1$
דו־

$Dדורשי $DN2$העבודה 80 ,אחוז הם גברים ו־  20אחוז
רשי

נשים .בקרב החקלאיםלשעבר
ללא
יותר .כיום  26אחוז מהםעדיין
עבודה.
חלקגדול מהמפונים מתגוררים ביישובניצן,
המצב

מתגוררים

קשה

בתחומי המועצה האזורית

חוף ובאשדוד.
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בקרב מפוני

המועצה
הגוש

הוא

האזורית חוף אשקלון.
הנמוך

ביותר

עובדיה של

עמותת תעסוקטיף,

הקמתה יזם הרב יוסף צבי רימון ,באים

אוכלוסיית
מקרב
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תוכנית

שצורכים ספורטאים״.

דור גפני

משדרי העמותה נמצאים ביישוב יד בנימין

שממזרח לצומת

ראם(מסמיה).״זיהינו שב־
$TS1$שבקרב$TS1$

בתמונה
היישוב

ניצן

צילום לימור

אדרי

$DN2$שבקרב $DN2$בני ה־  20יש הרבה בריחהלחו״ל
קרב
בלימודים אקדמיים .ישלנו מיזם
להשתלב
משותף עם המועצה האזורית חוףאשקלון
וקושי

הראשונה לאחר הפינוי ,עמד שיעור

האבטלה על

השאר

כי

קטיף

עולה ,ששיעור האבטלה אצל
טיף

מאז ביצוע
בשנה

מתגוררים

מפוני גוש קטיף הוא הנמוך ביותר
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מוסיף לרדת

המפונים .בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$

לצעירים״.
בנוגע
בתעםוקטיף מוסיפים שלמרות
בשיעורי האבטלה ,מצבםהכלכלי של המ־
$TS1$המפונים$TS1$
פונים
$DN2$המפונים $DN2$ממשיךלהיות רע .שכרם של העוב־
$TS1$העובדים$TS1$
הירידה

דים
$DN2$העובדים$DN2$

השכירים

מקרב

המפונים עומד כיום

שקל בממוצע (בהשוואה לשכר
000,5
על
699,8
שקל),
הממוצע במשק העומד על
במשפחות
שההוצאות של משקי בית
בעוד
ל־  12אלף שקל
000,9
שכירים נעות בין
בממוצע.

תמונת

מצב דומה קיימת גם בקרב

חרונות $DN2$היא הפכהלזרוע של מינהלת
נות
(לשעברמינהלת ההתנתקות).
שקל,ועל הוצאות חודשיות שנעות בין 15
העמותהמפעילה מודל ייחודי לטיפול
אלף שקלל־  17אלףשקל.
יו״ר ועדהחקלאים מקרב מפוני גוש קטיף
אלינו״ ,אומרמנכ״ל העמותה דור
שהם יבואו
ולהשמה שלאוכלוסיית המפונים ,שעברה
ההתנתקות וער היום 786 ,תושבי
שמתגורר ביישוב ניצן ,פחות
אהרון חזות,
משפחתו מנווה רק־
$TS1$רקלים$TS1$,
מאז
טראומה ונאלצהלבנות עצמה מחדש בכל בנג׳ו ,שבעצמו פונה עם
אופטימי .״רבים מאיתנו שורפים את כספי
שאוכלוסיית המפונים
$DN2$רקלים $DN2$,״אחת הבעיות היא
ליווי אישי־נפשי לים,
תחומי החיים.המודל משלב
גוש קטיף לשעבר עברו הסבה מקצועית
מי־
$TS1$מיליון$TS1$
בהשקעה של2.5
הפיצויים לצורך מחיה״ ,הוא טוען ,״החק־
$TS1$״החקלאים$TS1$
כועסת על המדינהולכן לא פונה מיוזמתה.
למובטליםוייעוץ מקצועיוסיוע כספי.
צמוד
בסיוע תעסוקטיף,
$DN2$מיליון$DN2$שקלים .ב־  2011לבדה נשבר שיא במ־
$TS1$במספר$TS1$
$DN2$״החקלאים $DN2$ברובם פונובגיל מבוגר וקשה להם ליון
לאים
הקשיים העיקרייםנוגעיםלחקלאים ,אנשים
תחושת
בפן האישי־נפשי מושם דגש על
ספר
לתעסוקהבכלל .המצב
לחזורלחקלאות וגם
שקשה מאודלהחזירם לשוק
בני  50ו־ 60
הניכור והניתוק והפגיעה ,שעדיין מלווה
$DN2$במספר $DN2$ההשמות ,והוא עמד על  190עובדים
 16עובדים בממוצע מרי חודש .מתוכם 50
שלהחקלאים הוא הכי גרוע מכלהמפונים״.
העבודה אחרי השבר שהםחוו ,בעיקר השבר
חלק מהמפונים.
) .ער היום קמו  236בתי
אחוז מעל גיל 40
לדורבנג׳ו יש גם סיפורי הצלחה של הש־
$TS1$השמות$TS1$
הרגשי .בעיקר אצלם קשהלהשלים עם המצב
בפן המקצועי מעמידה העמותה לרשות
עסק קטנים בעזרת העמותה ,בסכום כולל
$DN2$השמות$DN2$בעבודה .״דוגמה אחת היא של אדם שב־
$TS1$שבזמנו$TS1$
מות
המפונים מערכת של ייעוץ עסקי ,הכווןלי־
$TS1$לימודי$TS1$,
החרשולפתוח דף חדש .רקטיפול מערכתי
000,088,81
של
$DN2$שבזמנו$DN2$עלה מצרפת והתיישב בגוש קטיף .אחרי
זמנו
ליווי אישי־נפשי ,כלכלי ומ־
$TS1$ומקצועי$TS1$,
כולל המשלב
$לימודי $DN2$,הסבה מקצועי ומערך תמיכה ומימון
מודי,
שקל.
הפינוי הוא חיפש עבודה ויחד איתנו הוא בנה
בהחזרתם של ציבור המפונים
לעסקים פרטיים.
$DN2$ומקצועי $DN2$,יסייע
קצועי,
משק חדש ויפה ליד זיקים .היום הוא מגדל
למעגל התעסוקה .אניאופטימי״.
״אנו יוזמים את הפנייהלאנשיםולא מחכים
dor.gafny@haaretz.co.il
תנופה

ציבור החקלאים והעצמאיים .אלה

על

שכר

000,9
חורשי שנע בין

מדווחים

ל־ 12

אלף

אנחנו

יוזמים
את

הפנייה

לאנשים
ולא
מחכים

שהם
יבואו

אלינו״
דודבנג׳ו

