נפגע

מרסיסים

בפח

ושמשת

הרכב נופצה.

נפל על הרכב שלי חלק מהטיל
ברזל״ ,מספר צור.
כיפת
המשטרה שבדקו את
למקום הגיעוחבלני
הרכבולאחר מכן הגיעו אנשי מס רכוש לא־
$TS1$לאמור$TS1$
מור
$DN2$לאמור $DN2$את הנזק ,אבל הרסיסים המשיכולרדוף
משפחתצור .״למחרתנפלו רסיסים צמוד
את
והלוגיסטיקה שבו אשתי
לבניין אגף הרווחה
עוברת .היו שם עובדות שלקו בחררה קלה

vn
7w
ray nrmm
לשולה אברג׳ל

בעסק

קשה

אביו 7v
מרקסה
רופאי בית החולים ברזילי
בשרו

שנפלו,

כמה

מסוכנים

הרקסות

שיורסו

וקשה

בבית

שספג

 vxnmיריןלוי,

11un
תושב

העיר צבי צור

פגיעה

ונגרם נזק

נפגעים

קללקיר

המבנה .ברוך

העירייה

ראש

שמעוני,
נסים

של

ביתו

סוויסה

צילומים
עיריית

איתמר

דוברות

אשקלון,
העירייה

באדיבות

השם אין

ומשפחת צור יצאה בשלום והעיקר

$TS1$לשאננות$TS1$,
לשא־
הבריאות .אבל הכי חשוב לאלהיכנס
$DN2$לשאננות $DN2$,ומיד עם הישמע האזעקה לגשת למר־
$TS1$למרחב$TS1$
ננות,
משבח את
$DN2$למרחב $DN2$מוגן .לאלהיות כמו המטומטמים האלה
חב
שיוצאיםלצלם״ ,אומר צור.
חווה

הרסיסים של

היירוסים

הרקסות

והסיפורים

האנושיים

המרתקים.

אשקלון,

המיירט

של

בתמונותומימיןו
הנער ירין לוי

nu

רק \ה על
אז מה יותר

$DN2$באשקלון$DN2$
שקלון
שקלון
$DN2$מאשקלון$DN2$

מלחמה

גג

הבית

קשהמלהיות בעל עסק בא־
$TS1$באשקלון$TS1$

בימים האלה?להיות בעל עסק מא־
$TS1$מאשקלון$TS1$

שגם נוחתתלו רקטה על
יומן
אברג׳ל,
מה שקרה לשולהאברג׳למאשקלון.
מתחת
בעלת בוטיק לנשים
לבנייןהעירייה,
"וי
דוד
©מאתדוד^וי
היתה מחוץלביתה בשעות אחר הצהריים של
יוםשלישי .לפתע היא קיבלהטלפון ונאמר
לה כי רקטה שיורטה נחתה על גג ביתה.״אני
מהבית ומאז הםליד המיטה של ירין ונותנים אשקלון .לפי נתוני דוברצה״ל ,עד ליום
הבוקר
ום
שעות
ראשון השבוע,
לא הייתי בבית .התקשרו אלי ואמרולי שה־
$TS1$שהדוד$TS1$
את השירותוהטיפול הטוב ביותר .אני פה
המאוחרות .הנער יריןלוי בן ה־  16יוצא
רביעי בשעה שלוש בצהריים ,שוגרו לעבר
אשקלון כ־  96רקטות 48 .יורטו 44 ,נפ־
$TS1$נפלו$TS1$
$DN2$שהדוד $DN2$שמש שלי נפגע אבל כשהגעתילבית,
דוד
מביתו בדרךלמספרה .ברגע האחרון
 24שעותליד המיטה שלו ואני פשוט מצדיע
פתחתי את הדלת וראיתי סדקים בכל מקום
בשטחים
$DN2$נפלו $DN2$בשטחים פתוחים ,ארבע נפלו
לו
החולים״.
אביו עוד ניסהלהניא אותו מכך .״אמרתי לו לרופאיםולבית
בבית .שיש נסרק ,תמונות נפלו מהקירות.
ירין נפצע באורח קשהוהובהל לבית החו־
$TS1$החולים$TS1$
שזה לא הזמן ,אבל אני מבין אותו ,בי כמה
בנויים .מתחילת מבצע ״צוק איתן״טופלו
האנשים
אנחנו מחכים עכשיולהערכה של
במרכז הרפואיברזילי  217נפגעים ובהם
$DN2$החולים $DN2$כשהוא מחוסר הכרה ,אבל ביום שלי־
$TS1$שלישי$TS1$
לים
הוא יכול להיות בבית? הוא אמר לי ׳אני
המקסימים האלה שרצים ממקוםלמקום ,אם
הרוג אחד .מתוכם  80נפגעי חררה ו־ 137
התאוששואפילו יצא
$DN2$שלישי $DN2$השבוע הוא כבר
שי
יודע מהלעשות אם תהיה אזעקה ,אני ילד
זה מס רכוש ואם זה המהנדסים .התחושה היא
בעלי הבלות גוף .נכוןליום רביעי מאושפזים
מהמחלקהלטיפול נמרץ .זרם המבקרים לא
מספר האב אבינועםלוי המוכר
אחראי׳״,
של פחד .אני ,אם הייתי בבית ,אני לא יוצאת
מלהגיע .אחרי ראש העיר איתמר שמ־
$TS1$שמעוני$TS1$,
פוסק
שמתחת
לתושבי אשקלון מחנות הפלאפל
בביתהחולים רק שלושה נפגעיםועור שבעה
מטופלים בחדר המיון.
$DN2$שמעוני $DN2$,הגיע ביום רביעי גם שר החוץ אביגדור
למדרגות ועכשיו זה מפחיד מאוד .אני לא
לבנייןהעירייה.
עוני,
אברג׳ל.
יודעת איך אשארבבית״ ,אומרת
שמבהיריםלנו מפי־
$TS1$מפיקוד$TS1$
הסכנההגדולה כפי
ליברמן עם עמיתוהנורווגי .האב מספר כי
שכמה רגעים לאחר שיצא ירין מה־
$TS1$מהבית$TS1$,
אלא
$DN2$מפיקוד$DN2$העורף ,לא חולפת עם הצבת כיפת בר־
$TS1$ברזל$TS1$,
הוא לא מפסיק לקבל שיחותטלפון מחזקות.
הבית $DN2$,נשמעה אזעקה .״הוא נצמד לחומה
בית,
אבל הבעיות שלאברג׳ל הן לא רק האיום
קוד
הביטחוני אלא גם מבחינהכלכלית .הבו־
$TS1$הבוטיק$TS1$
$DN2$ברזל $DN2$,סכנת שרידי הרקטות כתוצאה מהיירוט
$TS1$תורה $TS1$.זל,
״החברים של הבן שלי עושים שיעור תו־
והתכופף ,הגן על הראש עם הידייםשלו.
$DN2$הבוטיק $DN2$שלה כמעט לאפעיל כבר עשרה ימים.
טיק
מסוכנים לא פחות .מי שכמעט חווה זאת
רה.
$DN2$תורה $DN2$.זה נם ,הרקטה נפלה ליד הבן שלי והוא
הוא ראה את הרקטה נוחתתמולו ואחד הר־
$TS1$הרסיסים$TS1$
על בשרו הוא תושב העיר צבי צור ,שביום
נפצע קשה אבל תוך יום אחד הוא חזר אלי
רסיסים $DN2$פגע בחזה וקרע לו את הריאה .נכנ־
$TS1$נכנסו$TS1$
סיסים
״העסק נפגע מאוד ,העובדות מפחדות לע־
$TS1$לעבור$TS1$,
$DN2$לעבור $DN2$,אנחנו לא פותחים כמעט ,איןלנו מיגון
בור,
שני השבוע יצאלקניות במרכול יינות ביתן
בחזרה .הואילד חזק ,הוא מעודד אותי ואומר
נסו $DN2$לו רסיסיםבצלעות ובגפיים .הואאפילו
סו
לעבור .אין
ואני לאיכולהלהכריח אף אחר
בשכונתמגדל" .כשהחניתי את הרכב נשמ־
$TS1$נשמעה$TS1$
לי׳יהיה בסדר׳״ ,מספר אבינועם ומוסיף כי
התמוטט
ניסה לרוץ לבית לקבל עזרה אבל
$DN2$נשמעה $DN2$אזעקה ,אז רצתי מהר לתוך הסניף ומיד
בבית ממתינים עור ארבעה אחים מודאגים.
בשיחים .היהלו מזל שראו אותווהגיעו מהר
לנו שום מקלט קרובלחנותשלי ,אם אני עם
עה
מתעלפת .אנחנו כבר עשרה ימים
לקוחה היא
נשמע בום חזק .ואז באואלי ,שאלו אותי אם
שלושה צוותים .הם ביצעו בו מידפעולות
ככה במצב קשה ,אם זה ימשיך ככה אנחנו
המייר
חלק מהטיל
החולים״,
מצילות חיים והביאו אותו לבית
אני בעל ההונדה כי היא נפגעה .יצאתי החו־
$TS1$החוצה$TS1$
$DN2$החוצה $DN2$והבחנתי בהתקהלות סביב הרכב ,אנשים
צה
ברזילי,
שבוע מלא טלטלות בין הפוגות ,מטחי
מספר אבינועם ומשבח את עובדי
שהרכב
התחילו לצלם את הרכב וראיתי
בברזילי כל הרופאים הכי טובים באו
״פה
רקטות ודיבורים על הפסקת אש ,עבר על
גג הבית .זה

הנה

היה

שר

החוץ של

פה
ושר

נורבגיה

החוץ ליברמן
ואז היתה
אזעקה
שוב

והכנסתי
אותם

מהר

לממ״ד

עד

שנגמר

הסיפור״
סים

סתיסה

קומית״,
$DN2$המקומית״$DN2$,

כבאות והצלה יו״ש,

נמסר ממחוז

״מדובר בלוחם
הראשוןליזום
ולפעול,

ומתנדב

אמיתי

את הרגל וצריך להתמודד עם כל

נפשוט

בבת

הרבה

מספיק אנחנו

אחת.

כך

מתמודדים

בנשמה.

ופעיל בת־
$TS1$בתחנת$TS1$
דומיננטי

$DN2$בתחנת $DN2$הכיבוי ביישוב בית
חנת

בתמונות[נ ינין|
שר
הח^
ליברמן
זים
של

אביגדור
בביתו

מבקר

nu'iiu

אריה.לפני כשלוש
ביתה

עם המצב הקשה ,אז צריך להתמודד עם כל
האזעקות האלה והפחדים והמצב של העסק,
ונוסף על כךקיבלתי׳מתנה׳יפה״.

שנים סיים את

$DN2$מתנדבים $DN2$בוגרים
בים

הכשרתו בקורס כיבוי מתנד־
$TS1$מתנדבים$TS1$

והשתתף באירועיםשונים״.

המרפאה

d"7w

מקדמות

ביום שלישי
לדיון דחוף
הכנסת

התכנסה

בדרום.

סור
סור$DN2$

ומהר

ביום רביעי

ועדת הכלכלה של

בנושא העסקים

קלון
$DN2$באשקלון$DN2$

הקטנים

000,4
ון $DN2$כ־
קלון
בורקים
מתווסף

במסעדת זיארה

בשל

המצב .בדיון

השתתפו עשרות
המרינה

הרקטה הוא ביתו

בעלי עסקים ובאש־
$TS1$ובאשקלון$TS1$

עסקים.לפני
פרמטרים לכדאיות,

שפותחים עסק

במה

שר החוץ אביגדורליברמן ,יחד עם

עמיתו הנורבגי .הם סעדו

בעלי עסקים קטנים ובינוניים מכל
ובעיקר מאזור הדרום .מי שהוזמן לנאום
מאשקלון הוא המתווך ישראלזיו .״אמרתי
להם שהעסקים הקטנים הם המנוף לצמי־
$TS1$לצמיחה$TS1$
חה $DN2$והעסקים הקטנים לא מקבלים תנופה.
חה
000,004
בארץ יש כ־

פגיעה

מצוקת העסקים

אבישי ברוורמן

פרמטר נוסף והוא

$DN2$בחצר $DN2$בית .הבית שבו
צר

נחתה

של מנהל האגףלשיפור

פני

נסים סוויסה .הוא היה אז

בדיוקבחמ״ל של

עיריית אשקלון

ואשתו ד״ר

העיר(שפ״ע)
ביאטריס היתה

ברזילי .״אני
במקום עבודתה בביתהחולים
המועצה ד״ר ריקי שי,
בניטה

רואה

החשבון ערן

לצערי ,שם נקבע מו־
$TS1$מותו״$TS1$,
ברזילי.
לביתהחולים

הייתי בעבודה במרכזההפעלה ואז אמרו לי
שיש אזעקה והיתהנפילה אבל אף אחד לא
ידע שזהאצלי״ ,מספר סוויסה ,״הבת שלי
התקשרה אלי מבוהלת,
היתה בבית .היא
אצלנו .עוד כשהיא היתה
אמרהלי שזה נפל

כתוצאה מירי

בממ״ד היא ידעה כי הבית רעד .אני ראיתי

תו״,
$DN2$מותו״$DN2$,
ותושבת העיר חיה כהנא.

והיום

מצב הביטחוני.

<־  nu[7בגג
שולה אברגיל
אסייג,
צילומים אילן
דובר
אלי כהן
האש לכיש
כיבוי

באש־
$TS1$באשקלון$TS1$
כאמור ,הגיעלביקור

כאשר בדיוק אז נשמעה אזעקה .ליברמן
ופמלייתו הוכנסו למרחב מוגן ,ואחת הרק־
$TS1$הרקטות$TS1$
במרחק לא רב מהם בח־
$TS1$בחצר$TS1$
מהמטח נחתה
טות
$DN2$הרקטות$DN2$

את הוועדה כינס היו״ר ח״כ פרופ־
$TS1$פרופסור$TS1$

הקטניםלאור

ספגה

של

מספרבין.

עוד קורםלכן
אשקלון ,ודבר
חוף

סייר הנין במועצה האזורית

ערב

קשה

יכו"בו

מותו היכה בהלם את אנ־
$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי $DN2$המועצה .״זה ערב קשה
שי
הקשה של השבוע היה מותו של
לכולנו עםהיוודע

שירצה לפתוח עסק בררום יחשוב
כל מי
האירוע
עשר פעמיםלפני כן ,זאת משוםשהורגלנו
$TS1$לחלק$TS1$
לח־
ז״ל ,שהגיעלמחסום ארז כדי
דרור הנין
שכולם בריאים ושלמים אז נרגעתי .כל
פצמ״ר״ ,מסר ראש המועצה יאירפרג׳ון,
$DN2$לחלק $DN2$אוכללחיילים ונהרג מפגיעה של פצצת
לק
לצערנו להסלמה מדי פעם וכל פעם קשה
השאר זה בקטנה .לבית יש נזקגדול מאוד
מהאריכות,
״במהלך היום הספקנוליהנות
הקריאה במו־
$TS1$במוקד$TS1$
מרגמה .עוד בטרם התקבלה
יותר .אבל קודם כל באופן מיידי יש לשלם
ונתקןאותו״.
מאצילות הנפש ומהלב הרחב של דרור חנין
$DN2$במוקד $DN2$מד״א ,הגיעו אל המקום בכירי הארגון,
קד
לאלתר מקדמותלבעלי העסקים ולחוקק
ובהםמנכ״ל מד״א ,ראשלשכתו ,מנהל מחוז
הבית של סוויסה אכן ניזוק מאוד ,אך מה
ז״ל שנהרג הערב .יד ביד עם נציגי המועצה,
בחוק הקלות קבועות כמו שיש אזור עדי־
$TS1$עדיפות$TS1$
מרפאת
שספג את הפגיעה העיקרית היא
מנהל האגףלשירותים חברתיים וצוות הצ־
$TS1$הצח״י$TS1$
פות$DN2$לאומית א׳לרשויות מקומיות ,יש לתת
פות
דרום במר״אוסגנו .הארבעה היו באותה העת
מפעילה בבית ,שבאותו היום
שאשתו
$DN2$הצח״י $DN2$של נתיב העשרה ,הם ביקרו אתהחיילים הילדים
ח״י
שריקת הפ־
$TS1$הפצמ״ר$TS1$
בסיור במקום סמוך ,ושמעו את
אזור עדיפות לאומית א׳
לעסקים״.
ביישוב .כעבור חמש דקות נסעו למחסום
$DN2$הפצמ״ר $DN2$ואת הפיצוץבעקבותיו .״שמענו את
צמ״ר
יו״ר איגוד התעשיינים צביקה אורן הסכים
לאפעלה כי היא היתה בתורנות בבית החו־
$TS1$החולים$TS1$.
קי־
למקום״ ,מסר
עםזיו :״ישלנו בעיות של תזרים מזומנים
$TS1$קיבלנו $TS1$לים.
$DN2$החולים $DN2$.״זה פגע בתוך המרפאה שאשתי עוברת
ארז הנמצא בתחום המועצה
השריקה ותוך רקה וחצי הגענו
ולצערנו
ואולי לא היו מס־
$TS1$מספיקים$TS1$
בה .תחשוב שהיו שםילדים
בלנו
מנכ״ל מד״א רמ״גאלי בין,״זיהינו מיד את
ויש לתתלעסקים הקטניםמקדמות׳ /אמר
$DN2$קיבלנו $DN2$את הבשורה המרה .אני מבקשלהביע
$DN2$מספיקים$DN2$להתפנות למרחבמוגן .הנה היה פה שר
פיקים
את תנחומיי הכנים למשפחתו של גיבור
הפצועוהתחלנו לבצע בופעולות החייאה
אורן והשווה את הכלכלה לבאר מים שאנ־
$TS1$שאנחנו$TS1$
ליברמן ואז היתה
החוץ של נורבגיה ושר החוץ
אתכם
׳המקום ינחם
ישראל ואוהב האדם
חנו $DN2$בדרך לייבש אותה .ח״כ איציקשמולי,
חנו
כולנו יחד ,באמצעות ציוד שהיה
מתקדמות,
וירושלים ולא תוסיפו
בתוך שאר אבלי ציון
ברשותנו .המשכנו לטפל בפצוע תחת אש,
מיוזמיהרעיון ,אמר :״ישלקיים דיון דחוף
שוב אזעקה והכנסתי אותם מהר לממ״ד עד
שנגמרהסיפור״ ,מספר סוויסה.
לדאבה
במשך קרוב
אבללרגע לא חשבנולוותר.
עוד״״.
בכנסת .גם אם הממשלה הולכתלרגיעה
בינתיים סוויסה מודה לאל שהנפילה נג־
$TS1$נגמרה$TS1$
מהיישוב
אב לשלושה
חנין ,בן 37
ל־  30דקות היינו בשטח ,ערשיכולנו לאפ־
$TS1$לאפשר$TS1$
עדיין קשהלעסקים ויש לתת מקדמות עוד
$DN2$נגמרה $DN2$רק בנזקלרכוש ,ובימים הקרובים הוא
מרה
שאוהב
כמי
ביישוב
מוכר
אריה,
בית
$DN2$לאפשר$DN2$לניירתהטיפול הנמרץ שהגיעה למקום
שר
כלכלית״ .יחד עםזיו
היום כדי שתהיה הגנה
יתארח בבית אחותו.
בתחנת הכיבוי המ־
$TS1$המקומית״$TS1$,
התנדב
להתנדב .״הוא
לפנות את הפצוע תוך כדי
לוועדת הכלכלה של הכנסת גם חברת
פעולות החייאה
הגיעו
דבר מותו

של אזרחישראלי

החברים

של
שלי

הבן
irwiy
ו,

תורה .זה

 nvpinנפלה
ליד הבן שלי
נפצע

Him

קשה אבל
אחד

תוך יום

הוא חזר אלי
בחזרה.

ילד

הוא

חזק,

מעודד

הוא

אותי

ואומר לי
׳יהיה בסדרי"
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