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בשיא עונת הטיסות .מנהלי חברות ההסלמה בדרום הארץ חשש בענף התעופה מפגיעה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה ,עקב
כי על אף שבשלב זה אין גל מסיבי של ביטולי טיסות" ,המצב -TheMarkerתעופה ,שחלקם ביקש שלא להזדהות ,אמרו היום )ג'( ל
.נזיל" ,כהגדרתם ,ועלול להשתנות מאוד לרעה ,אם המבצע הצבאי יחריף
מנכ"ל בריסל איירליינס בישראל ,רובי הרשקוביץ ,אמר כי "לצערי אנו למודי ניסיון באירועי ביטחון ,אך ממשיכים לפעול כרגיל ,כפי
שעשינו ברציפות במצבי בטיחות מתוחים ונפילת טילים בפעמים קודמות .בניגוד להצהרות של פוליטיקאים ,חברות התעופה זרות
המשיכו לטוס וימשיכו לעשות כן גם בתקופות מתח בעתיד .אנו אף ממשיכים ,בלא שינוי ביישום לוח טיסות הקיץ העמוס שלנו
".לישראל
כי בשלב זה לא ניכרת מגמה של ביטולי הזמנות ואין כל שינוי בלוח הטיסות -TheMarkerבחברות התעופה הישראליות אמרו ל
.המתוכנן של חברת התעופה לשיא עונת הקיץ

צילום :ניר קידר
ברשות שדות התעופה )רש"ת( אמרו כי הם מודעים למצב החדש ,ומנהליה מקיימים ישיבות וערכות מצב באופן שוטף .בשלב זה
.ממשיך להתקיים מצב של שגרה והטיסות הפנים ארציות והבינלאומיות פועלות כסדרן
.רכבת ישראל הפסיקה בצהריים את תנועת הרכבות בין אשקלון ושדרות ,לפי הנחיות פיקוד העורף
"הוראת שעה להענקת פיצויים לעסקים בדרום שייפגעו"

במקביל ,עו"ד יואב ביין ,שותף מייסד במשרד עורכי הדין פרופ' ביין ושות' ,פנה היום במכתבים דחופים לראש הממשלה בנימין
נתניהו ,שר האוצר יאיר לפיד ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ,ניסן סלומינסקי וליו"ר רשות המסים משה אשר ,וקרא להם להתקין
.לאלתר הוראת שעה שתעניק פיצויים ראויים לעסקים בדרום שייפגעו מהלוחמה ברצועת עזה
עו"ד ביין ,המייצג מפעלים ,עסקים וגופים ציבוריים שנפגעו עקב המצב הביטחוני בדרום ,ומי שהיה מעורב בהכנת תקנות הפיצויים
לשדרות ועוטף עזה במבצעים קודמים ,קרא במכתבים ששלח להתקין בדחיפות הוראות שעה המאפשרות הגשת תביעות פיצויים על
.נזקים עקיפים בגין הלוחמה בדרום .ביין קרא במכתבים להכריז על אזור שדרות כאזור ספר באופן קבוע
לטענת ביין ,יש לתקן ולתת רשת ביטחון לעסקים ולמפעלים באזור הלוחמה .ללא התקנת תקנות והוראת שעה ,בדומה לאלו שהיו בין
השנים  2006-2009ובמבצעים כמו עמוד ענן ,רוב העסקים לא יהיו זכאים לקבל פיצוי כלשהו .במצב זה עלולים עסקים לפשוט רגל
.וחברות עלולות להגיע לידי פירוק וחדלות פירעון בניגוד לאינטרס של המדינה
ביין מציין כי התקנות שהותקנו לאחר מבצע עופרת יצוקה היו בנויות על שלושה מסלולי פיצוי שונים – מסלול הבוחן ירידת מחזורי
העסק ,מסלול הבוחן עליית הוצאות בשל המצב המיוחד ומסלול היעדרות עובדים .כמו כן נלקחה בחשבון האפשרות כי יהיו עסקים
.שהמסלולים האלו לא יעניקו להם פיצוי ממשי ולשם כך התאפשרו תביעות פרטניות
לדעת ביין ,התנאי החשוב ביותר שיש לבטל לאלתר במתן הפיצויים ,הינו התנאי המקנה פיצוי רק לאחר הפסקת עבודה למשך 24
.שעות בתעשייה ושבוע במסחר .ללא ביטול תנאי זה מרבית המפעלים והעסקים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו
מעבר לצורך הקיומי של העסקים בדרום ,מציין עו"ד ביין ,התקנת הוראת שעה תיטיב גם עם משלם המסים שכן ,עסקים ימשיכו
לפעול ולשלם מסים ,ימשיכו להעסיק עובדים ויקטנו תשלומי העברה בכלל ודמי אבטלה בפרט .הוראת השעה תשרת את הקופה
הציבורית ואת האינטרס הציבורי בקיומו של אזור הדרום כאזור בו חיים ,עובדים ופועלים עסקים .גישה זו גם תעצור את המגמה של
ריכוז הפעילות העסקית והיצרנית רק באזור המרכז .לדבריו ,בית המשפט העליון הורה לתת עדיפות מיוחדת ופיצוי מיוחד לעסקים
.שסופגים במשך תקופה ארוכה נזקים מתמשכים

מוסדות החינוך הושבתו
רוב מוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה באזור הדרום הושבתו אתמול בהוראת פיקוד העורף ,ועד להודעה חדשה ממנו .הלימודים
בכל מעונות היום ,הקייטנות והפעילות בכל מוסדות החינוך בטווח של  40-7ק"מ מגבול רצועת עזה בוטלו .ההנחייה מתייחסת גם
לקייטנות המסובסדות של משרד החינוך בבתי הספר ,שגם הלימודים בהן בוטלו עד להודעה חדשה.
הפעילות בקייטנות בישובים שנמצאים במרחק של עד  7ק"מ מרצועת עזה ,כמו למשל ,במועצה האזורית אשכול ,מתקיימים אך ורק
בחדרים ממוגנים.
משרד החינוך הודיע כי ירחיב את הפעילות המוצעת לתלמידי בתי הספר באינטרנט .מדובר בתכנים דיגיטליים-חינוכיים כמו למשל
באנגלית ,משחקים ,ותשבצים.
כמו כן ,אוניברסיטת בן גוריון לא תקיים לימודים ,בחינות ואירועים מיום רביעי ועד ליום ראשון .עם זאת ,העובדים התבקשו בינתיים
להגיע לעבודה כרגיל.
במכללת ספיר הוחלט לבטל את הלימודים ,המבחנים והפעילות עד ליום ראשון ,הלימודים במכללת אחווה בוטלו גם הם ביום שלישי
ועדיין לא התקבלה החלטה לגבי המשך השבוע .בנוסף ,הלימודים היום במכללה האקדמית אשדוד בוטלו גם הם .ועד ההורים
באשקלון החליט להשבית את הפעילות החינוכית בכל העיר.
עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק

