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חווהצורצביהעירתושבברזיליהחוליםביתרופאי

הרקסותהיירוסיםשלהרסיסיםמסוכניםכמהבשרו

המרתקים.האנושייםוהסיפוריםשיורסוהרקסותשנפלו,

מלחמהיומןאשקלון,

©מאתדוד^וי

הבוקרשעותהשבוע,ראשוןום

יוצא16ה־בןלוייריןהנערהמאוחרות.

האחרוןברגעלמספרה.בדרךמביתו

לו״אמרתימכך.אותולהניאניסהעודאביו

כמהביאותו,מביןאניאבלהזמן,לאשזה

׳אניליאמרהואבבית?להיותיכולהוא

ילדאניאזעקה,תהיהאםלעשותמהיודע

המוכרלויאבינועםהאבמספראחראי׳״,

שמתחתהפלאפלמחנותאשקלוןלתושבי

העירייה.לבניין

מה־יריןשיצאלאחררגעיםשכמהאלא

בית,

$TS1$,מהבית$TS1$

$DN2$,מהבית$DN2$לחומהנצמד״הואאזעקה.נשמעה

שלו.הידייםעםהראשעלהגןוהתכופף,

הר־ואחדמולונוחתתהרקטהאתראההוא

סיסים

$TS1$הרסיסים$TS1$

$DN2$הרסיסים$DN2$נכנ־הריאה.אתלווקרעבחזהפגע

סו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$אפילוהואובגפיים.בצלעותרסיסיםלו

התמוטטאבלעזרהלקבללביתלרוץניסה

מהרוהגיעואותושראומזללוהיהבשיחים.

פעולותמידבוביצעוהםצוותים.שלושה

החולים״,לביתאותווהביאוחייםמצילות

ברזילי,עובדיאתומשבחאבינועםמספר

באוטוביםהכיהרופאיםכלבברזילי״פה

ונותניםיריןשלהמיטהלידהםומאזמהבית

פהאניביותר.הטובוהטיפולהשירותאת

מצדיעפשוטואנישלוהמיטהלידשעות24

החולים״.ולביתלרופאים

החו־לביתוהובהלקשהבאורחנפצעירין

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$שלי־ביוםאבלהכרה,מחוסרכשהוא

שי

$TS1$שלישי$TS1$

$DN2$שלישי$DN2$יצאואפילוהתאוששכברהואהשבוע

לאהמבקריםזרםנמרץ.לטיפולמהמחלקה

שמ־איתמרהעירראשאחרימלהגיע.פוסק

עוני,

$TS1$,שמעוני$TS1$

$DN2$,שמעוני$DN2$אביגדורהחוץשרגםרביעיביוםהגיע

כימספרהאבהנורווגי.עמיתועםליברמן

מחזקות.טלפוןשיחותלקבלמפסיקלאהוא

תו־שיעורעושיםשליהבןשל״החברים

רה.

$TS1$.תורה$TS1$

$DN2$.תורה$DN2$והואשליהבןלידנפלההרקטהנם,זה

אליחזרהואאחדיוםתוךאבלקשהנפצע

ואומראותימעודדהואחזק,ילדהואבחזרה.

כיומוסיףאבינועםמספרבסדר׳״,׳יהיהלי

מודאגים.אחיםארבעהעורממתיניםבבית

המיירמהטילחלק

מטחיהפוגות,ביןטלטלותמלאשבוע

עלעבראש,הפסקתעלודיבוריםרקטות

ליוםעדצה״ל,דוברנתונילפיאשקלון.

לעברשוגרובצהריים,שלושבשעהרביעי

נפ־44יורטו,48רקטות.96כ־אשקלון

לו

$TS1$נפלו$TS1$

$DN2$נפלו$DN2$בשטחיםנפלוארבעפתוחים,בשטחים

טופלואיתן״״צוקמבצעמתחילתבנויים.

ובהםנפגעים217ברזיליהרפואיבמרכז

137ו־חררהנפגעי80מתוכםאחד.הרוג

מאושפזיםרביעיליוםנכוןגוף.הבלותבעלי

שבעהועורנפגעיםשלושהרקהחוליםבבית

המיון.בחדרמטופלים

מפי־לנושמבהיריםכפיהגדולההסכנה

קוד

$TS1$מפיקוד$TS1$

$DN2$מפיקוד$DN2$,בר־כיפתהצבתעםחולפתלאהעורף

זל,

$TS1$,ברזל$TS1$

$DN2$,ברזל$DN2$מהיירוטכתוצאההרקטותשרידיסכנת

זאתחווהשכמעטמיפחות.לאמסוכנים

שביוםצור,צביהעירתושבהואבשרועל

ביתןיינותבמרכוללקניותיצאהשבועשני

נשמ־הרכבאת"כשהחניתימגדל.בשכונת

עה

$TS1$נשמעה$TS1$

$DN2$נשמעה$DN2$,ומידהסניףלתוךמהררצתיאזאזעקה

אםאותישאלואלי,באוואזחזק.בוםנשמע

החו־יצאתינפגעה.היאכיההונדהבעלאני

צה

$TS1$החוצה$TS1$

$DN2$החוצה$DN2$אנשיםהרכב,סביבבהתקהלותוהבחנתי

שהרכבוראיתיהרכבאתלצלםהתחילו

נופצה.הרכבושמשתבפחמרסיסיםנפגע

שלהמיירטמהטילחלקשליהרכבעלנפל

צור.מספרברזל״,כיפת

אתשבדקוהמשטרהחבלניהגיעולמקום

לא־רכושמסאנשיהגיעומכןולאחרהרכב

מור

$TS1$לאמור$TS1$

$DN2$לאמור$DN2$לרדוףהמשיכוהרסיסיםאבלהנזק,את

צמודרסיסיםנפלו״למחרתצור.משפחתאת

אשתישבווהלוגיסטיקההרווחהאגףלבניין

קלהבחררהשלקועובדותשםהיועוברת.

איןהשםברוךהמבנה.לקירקלנזקונגרם

והעיקרבשלוםיצאהצורומשפחתנפגעים

לשא־להיכנסלאחשובהכיאבלהבריאות.

ננות,

$TS1$,לשאננות$TS1$

$DN2$,לשאננות$DN2$למר־לגשתהאזעקההישמעעםומיד

חב

$TS1$למרחב$TS1$

$DN2$למרחב$DN2$.האלההמטומטמיםכמולהיותלאמוגן

צור.אומרלצלם״,שיוצאים

הביתגגעל\הרק

בא־עסקבעלמלהיותקשהיותרמהאז

שקלון

$TS1$באשקלון$TS1$

$DN2$באשקלון$DN2$מא־עסקבעללהיותהאלה?בימים

שקלון

$TS1$מאשקלון$TS1$

$DN2$מאשקלון$DN2$זההבית.גגעלרקטהלונוחתתשגם

אברג׳ל,מאשקלון.אברג׳ללשולהשקרהמה

העירייה,לבנייןמתחתלנשיםבוטיקבעלת

שלהצהרייםאחרבשעותלביתהמחוץהיתה

ונאמרטלפוןקיבלההיאלפתעשלישי.יום

״אניביתה.גגעלנחתהשיורטהרקטהכילה

שה־ליואמרואליהתקשרובבית.הייתילא

דוד

$TS1$שהדוד$TS1$

$DN2$שהדוד$DN2$לבית,כשהגעתיאבלנפגעשלישמש

מקוםבכלסדקיםוראיתיהדלתאתפתחתי

מהקירות.נפלותמונותנסרק,שישבבית.

האנשיםשללהערכהעכשיומחכיםאנחנו

אםלמקום,ממקוםשרציםהאלההמקסימים

היאהתחושההמהנדסים.זהואםרכושמסזה

יוצאתלאאניבבית,הייתיאםאני,פחד.של

לאאנימאוד.מפחידזהועכשיולמדרגות

אברג׳ל.אומרתבבית״,אשאראיךיודעת

האיוםרקלאהןאברג׳לשלהבעיותאבל

הבו־כלכלית.מבחינהגםאלאהביטחוני

טיק

$TS1$הבוטיק$TS1$

$DN2$הבוטיק$DN2$ימים.עשרהכברפעיללאכמעטשלה

לע־מפחדותהעובדותמאוד,נפגע״העסק

בור,

$TS1$,לעבור$TS1$

$DN2$,לעבור$DN2$מיגוןלנואיןכמעט,פותחיםלאאנחנו

איןלעבור.אחראףלהכריחיכולהלאואני

עםאניאםשלי,לחנותקרובמקלטשוםלנו

ימיםעשרהכבראנחנומתעלפת.היאלקוחה

אנחנוככהימשיךזהאםקשה,במצבככה

ומימיןובתמונות

nuלוייריןהנער

איתמרהעירייהראש

שלביתושמעוני,

סוויסהנסים

דוברותצילומים

אשקלון,עיריית

העירייהבאדיבות

פההיההנה

שלהחוץשר

ושרנורבגיה

ליברמןהחוץ

היתהואז

אזעקהשוב

והכנסתי

מהראותם

עדלממ״ד

שנגמר

הסיפור״

סתיסהסים



כךכלעםלהתמודדוצריךהרגלאתנפשוט

מתמודדיםאנחנומספיקאחת.בבתהרבה

כלעםלהתמודדצריךאזהקשה,המצבעם

העסק,שלוהמצבוהפחדיםהאלההאזעקות

יפה״.׳מתנה׳קיבלתיכךעלונוסף

d"7wומהרמקדמות

שלהכלכלהועדתהתכנסהשלישיביום

הקטניםהעסקיםבנושאדחוףלדיוןהכנסת

פרופ־ח״כהיו״רכינסהוועדהאתבדרום.

סור

$TS1$פרופסור$TS1$

$DN2$פרופסור$DN2$העסקיםמצוקתבשלברוורמןאבישי

עשרותהשתתפובדיוןהמצב.לאורהקטנים

המרינהמכלובינונייםקטניםעסקיםבעלי

לנאוםשהוזמןמיהדרום.מאזורובעיקר

״אמרתיזיו.ישראלהמתווךהואמאשקלון

לצמי־המנוףהםהקטניםשהעסקיםלהם

חה

$TS1$לצמיחה$TS1$

$DN2$לצמיחה$DN2$תנופה.מקבליםלאהקטניםוהעסקים

ובאש־עסקיםבעלי000,004כ־ישבארץ

קלון

$TS1$ובאשקלון$TS1$

$DN2$ובאשקלון$DN2$עסקשפותחיםלפניעסקים.000,4כ־

והיוםלכדאיות,פרמטריםבמהבורקים

הביטחוני.מצבוהואנוסףפרמטרמתווסף

יחשובבררוםעסקלפתוחשירצהמיכל

שהורגלנומשוםזאתכן,לפניפעמיםעשר

קשהפעםוכלפעםמדילהסלמהלצערנו

לשלםישמיידיבאופןכלקודםאבליותר.

ולחוקקהעסקיםלבעלימקדמותלאלתר

עדי־אזורשישכמוקבועותהקלותבחוק

פות

$TS1$עדיפות$TS1$

$DN2$עדיפות$DN2$לתתישמקומיות,לרשויותא׳לאומית

לעסקים״.א׳לאומיתעדיפותאזור

הסכיםאורןצביקההתעשייניםאיגודיו״ר

מזומניםתזריםשלבעיותלנו״ישזיו:עם

אמרמקדמות׳/הקטניםלעסקיםלתתויש

שאנ־מיםלבארהכלכלהאתוהשווהאורן

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$שמולי,איציקח״כאותה.לייבשבדרך

דחוףדיוןלקיים״ישאמר:הרעיון,מיוזמי

לרגיעההולכתהממשלהאםגםבכנסת.

עודמקדמותלתתוישלעסקיםקשהעדיין

זיועםיחדכלכלית״.הגנהשתהיהכדיהיום

חברתגםהכנסתשלהכלכלהלוועדתהגיעו

ערןהחשבוןרואהשי,ריקיד״רהמועצה

כהנא.חיההעירותושבתבניטה

"בויכוקשהערב

שלמותוהיההשבועשלהקשההאירוע

לח־כדיארזלמחסוםשהגיעז״ל,הניןדרור

לק

$TS1$לחלק$TS1$

$DN2$לחלק$DN2$פצצתשלמפגיעהונהרגלחייליםאוכל

במו־הקריאההתקבלהבטרםעודמרגמה.

קד

$TS1$במוקד$TS1$

$DN2$במוקד$DN2$,הארגון,בכיריהמקוםאלהגיעומד״א

מחוזמנהללשכתו,ראשמד״א,מנכ״לובהם

העתבאותההיוהארבעהוסגנו.במר״אדרום

הפ־שריקתאתושמעוסמוך,במקוםבסיור

צמ״ר

$TS1$הפצמ״ר$TS1$

$DN2$הפצמ״ר$DN2$את״שמענובעקבותיו.הפיצוץואת

מסרלמקום״,הגענווחצירקהותוךהשריקה

אתמיד״זיהינובין,אלירמ״גמד״אמנכ״ל

החייאהפעולותבולבצעוהתחלנוהפצוע

שהיהציודבאמצעותיחד,כולנומתקדמות,

אש,תחתבפצועלטפלהמשכנוברשותנו.

קרובבמשךלוותר.חשבנולאלרגעאבל

לאפ־שיכולנוערבשטח,היינודקות30ל־

שר

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$למקוםשהגיעההנמרץהטיפוללניירת

החייאהפעולותכדיתוךהפצועאתלפנות

מו־נקבעשםלצערי,ברזילי.החוליםלבית

תו״,

$TS1$,מותו״$TS1$

$DN2$,מותו״$DN2$בין.מספר

האזוריתבמועצההניןסיירלכןקורםעוד

אנ־אתבהלםהיכהמותוודבראשקלון,חוף

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$.היוודעעםלכולנוקשהערב״זההמועצה

מיריכתוצאהישראליאזרחשלמותודבר

פרג׳ון,יאירהמועצהראשמסרפצמ״ר״,

מהאריכות,ליהנותהספקנוהיום״במהלך

חניןדרורשלהרחבומהלבהנפשמאצילות

המועצה,נציגיעםבידידהערב.שנהרגז״ל

הצ־וצוותחברתייםלשירותיםהאגףמנהל

ח״י

$TS1$הצח״י$TS1$

$DN2$הצח״י$DN2$החייליםאתביקרוהםהעשרה,נתיבשל

למחסוםנסעודקותחמשכעבורביישוב.

קי־ולצערנוהמועצהבתחוםהנמצאארז

בלנו

$TS1$קיבלנו$TS1$

$DN2$קיבלנו$DN2$להביעמבקשאניהמרה.הבשורהאת

גיבורשללמשפחתוהכניםתנחומייאת

אתכםינחם׳המקוםהאדםואוהבישראל

תוסיפוולאוירושליםציוןאבלישארבתוך

עוד״״.לדאבה

מהיישובלשלושהאב37בןחנין,

שאוהבכמיביישובמוכראריה,בית

המ־הכיבויבתחנתהתנדב״הואלהתנדב.

קומית״,

$TS1$,המקומית״$TS1$

$DN2$,המקומית״$DN2$יו״ש,והצלהכבאותממחוזנמסר

בנשמה.ומתנדבאמיתיבלוחם״מדובר

בת־ופעילדומיננטיולפעול,ליזוםהראשון

חנת

$TS1$בתחנת$TS1$

$DN2$בתחנת$DN2$כשלושלפניאריה.ביתביישובהכיבוי

מתנד־כיבויבקורסהכשרתואתסייםשנים

בים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$שונים״.באירועיםוהשתתףבוגרים

פגיעהספגההמרפאה

באש־לביקורהגיעכאמור,רביעיביום

קלון

$TS1$באשקלון$TS1$

$DN2$באשקלון$DN2$עםיחדליברמן,אביגדורהחוץשר

זיארהבמסעדתסעדוהםהנורבגי.עמיתו

ליברמןאזעקה.נשמעהאזבדיוקכאשר

הרק־ואחתמוגן,למרחבהוכנסוופמלייתו

טות

$TS1$הרקטות$TS1$
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