האזור'ים

במלבערים
איפדפי:ל::מדך

לסנח

עוד לא הכל ברור

אחי" :הבעיה העיקרית ,נכון להיום היא ,ששום דבר
עוד לא סגור .אין החלטות סופיות וסיכומים איך
משלמים פיצויי נזקים עקיפים .קיימות רק החלטות
עקרוניות שקבעו הנהלות מס הכנסה ומס רכוש ,עליהן
דווח בישיבת ועדת הכספים של הכנסת ,שהתכנסה
בשבוע שעבר ,וגם אנחנו השתתפנו בה .מכאן ועד
העברת הדברים לביצוע בשטח ,לא נעשה הרבה.
הערפל עוד גדול ,וכל יום מגיעה הוראה חרשה שלא
היתה קודם ,שאולי מבהירה קצת יותר את התמונה,
אבל לפעמים גם מסבכת אותה.
"בינתיים ,ביום רביעי שעבר ,נפגשנו עם אנשי מס
הכנסה ומס רכוש ,וחלק גרול מנושא המקדמות כבר
ברור לנו ויימסר למשקים .סביר להניח שער לפרסום
שורות אלה ,העדכון כבר יגיע למשקים".

בעניין הפיצויים על
נזקי

מבצע "דין

וחשבון" ,והתקנות
המשתנות

מדי יום די

מבלבלות .דו*ח

ביניים של אחי בר לוי,
המרכז

את התביעות

לנזקים עקיפים
ש
הבלבול
לדרוש,
המתמחה
לקריאתו

דהגל

און התותחים נדם ,הקטיושות חדלו
להפריע את מנוחת תושבי הגליל,
והקיבוצים מתפנים לאמור את הנזקים,
עצום :איש לא יודע איך לדרוש פיצוי ,כמה
ולמה .אחי בר לוי ,מנהל משקי גליל עליון
בהשגת תנאים טובים לקיבוצים ,נענה
של ראש המועצה ,אהרון ולנסי ,לרכז את

נושא התביעות לנזקים עקיפים.

לו

[נזיקי

לעובדים שלא עברו בגלל המלחמה ,כלומר ,מעסיק
ששילם שכר  -המרינה תחזיר לו את הסכום הזה .סוג
שני של פיצוי הוא בגין נזקים ברווחיות המפעלים".
היו מפעלים שהושבתו+
"כן .היו שלא עבדו בכלל ,או שעברו חלקית מאוד.

במה מתבטאים הנזקים?
"נזקים ישירים ורציניים כמעט ולא היו .פה ושם עץ
או שניים ,כמה קווי טפטוף ,זה הכל .הנזקים העקיפים,
לעומת זאת ,די גדולים ומתחלקים לשלושה תחומים:
חקלאות ,תעשייה ותיירות .בהתחלה ,לא היה ברור אם
נוכל לקבל פיצוי על נזקים עקיפים ,כי על פי החוק,
צריך אישור מהצבא שאסור היה לעבוד .הצבא לא
הסכים לתת אישור כזה ,וגם לא היה מוכן לאשר
שהעבודה הותרה .בסופו של דבר ,הוחלט להתעלם
מהוראות הצבא ולפצות אותנו על נזקים עקיפים
מתחילת המבצע , מד 7.52ועד לסופו , ב",7.13
ובתיירות נוסף שבוע ,עד ה .8.8-כרגע ,יש שני סוגי
נזקים שהמדינה מפצה עליהם :האחד ,החזר שכר

"יש שם רק טלפון אחד" .אחי בר לוי
.

בעיקר
במהלך
לעבוד,
כיסוי
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מפני שהעוברים נאלצו לשבת במקלטים.
המבצע ,התברר שגם כשפועלים מוכנים לכוא
המעסיקים פוחדים להעסיק אותם ,כי לא היה
ביטוחי למקרה של פגיעה פיסית כתוצאה

הרבה

"לאחר קבלת ריווח על נזק ,התשלום מתחלק

 ₪אלאונורה אוליבטי :נופים דמיוניים
 0ישראל קורנברוט :התקופה המקסיקנית
 ₪צילומי א"י :מהמאה ה( 91-אוסף)

למקדמות ולתשלום סופי לנזק .זה שונה בכל מגזר
ומגזר .הנושא החקלאי מטופל כרגע בצורה הטובה
ביותר .כל נזק ,כמו איחור בקטיף ,בהוצאת עופות
מהלול ,או אי ביצוע ריסוסים ,היה אמור להיות מדווח
למשרד החקלאות האזורי ,וכבר בשבוע שעבר יצאו
צוותים של מס רכוש ושמאי הקרן לנזקי טבע ,וברקו
את כל ההודעות שהגיעו ,כאשר משררד החקלאות
הבטיח שהתשלום יהיה עד סוף אוגוסט .היות ומדובר
בתשלום סופי ,אין טעם לתת מקדמות.
"בחקלאות אין תשלום לקיבוצים על ביטול ימי
עבורת חברים ,אלא רק על נזק כולל ,ולגבי שכירים
יינתן פיצוי כפי שנקבע .ההמלצה שלנו היתה לשלם
לכל השכירים ולדרוש זאת חזרה.
"בתעשייה ,העניין הרבה יותר מסובך .קשה לקבוע

אם נגרם נזק ,וקשה למדוד אותו .ירידה במכירות
יכולה להתבטא בשלב מאוחר יותר ,בשל מחסור
במלאי ,למשל .קיימת הצעה של מס הכנסה שמאוד

תל-חי

הל

בה

מטולה

:ידי
* יצ

/

קרית שמונה

מפשטת את העניין ,ושעל פיה יקחו את העודף

התפעולי (מכירות פחות הוצאות יצור ושיווק) של ,39

יחלקו ב" 25וכך יתקבל הרווח השבועי שאותו יחזירו.
לנו זה נראה פיתרון סביר ,רק שהתחשיב וההחזר

ו

גן תעשייה

לחרמון

לי

יהיה לקבל טפסים ,תשובות וטיפול שוטף .בפועל,

מטפלים במוקדים הללו רק בבעלי עסקים קטנים
מקרית שמונה ,ואותנו מפנים לירושלים למחלקת
עסקים .הבעיה היא ששם יש רק טלפון אחד ,וכמעט
בלתי אפשרי להשיג אותם ולקבל טיפול ענייני .אנחנו

דורשים לפתוח מוקר לטיפול בנושא .בסך הכל ,אנשי

מס רכוש מגלים הרבה רצון טוב וההצעות כפי שהן
נראות כרגע ,הרבה יותר טובות ממה שהיה מקובל ער
עכשיו".

רצון טוב

ביצד נעשה התשלום עבור הנזקים?

מסוף יולי:

"בעיקר נזקים עקיפים" .ראובן דרורי
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מהמלחמה .בדרך כלל ,בעיה כזו נפתרת בהכרזה על
מצב של משק בשעת חירום ,אך המדינה לא הסכימה
להכריז על כך באיזור קו העימות ,אם כי היא כן
הסכימה לפצות על אי עבודה".

תערוכות קי;

ליי

"בכרי להקל על הגשת התביעות ,הבטיח מס רכוש

להקים מוקד לתביעות בקרית שמונה ובצפת ,שם ניתן

בעיקר נזק עקיף

המוזיאון לצילום
בגן התעשייה תל-חי

שעות הפתיחה:
יום א'-ה'
00:90- 0
שבתות וחגים:
00:01- 0

הפרשי מחזור הכנסות שבין  7.42701לבין ,8877.52
כאשר מחצית מהפרש המחזור תינתן כמקדמת
פיצויים.

יידחה לשנה הבאה .כאן קיימת בעיה של מקדמות,

שאותן נותנים כיום רק עבור החזר שכר עבורה .לגבי
השכירים ,זה בסדר .לגבי החברים ,אנו דורשים
שהמשק יחייב את המפעל על ימים שחברים לא עבדו,
ואת זה המפעל ישלם ויקבל החזר ממס הכנסה .דבר

זה ,נכון להיום ,מוסכם גם על מס הכנסה.
"בתיירות ,הנזק הסופי מוגדר כהפרש המחזור של

 '2לעומת  '39בתקופה המקבילה .קיימת שאלה,
כיצד להשוות את  '29ל .'39-אני הצעתי להצמיד
לדולר .הם מציעים להשוות למדר .כמובן שאם היו

שינויים (תוספת חדרים ,קייאקים ,או עסק חרש,
תעשה התאמה .המקדמות בתיירות הוגדרו בתור

אח העבודה
הזאת אי

אמעור להיפ'ק

המפעלים האזוריים
המשיכו לתפקד גם
בעת המבצע,
והעובדים שהגיעו
תרמו רבות לצמצום
הנזק .המנכ"ל ,ראובן
דרורי ,מסכם
בצע

"דין וחשבון"

תפס

את

המפעלים

האזוריים באמצע יום עבודה ,בעיצומם של
תהליכים שאי אפשר להפסיק ,כמו שחיטת

עופות וייצור בסיידר הגליל .חלק ניכר מעוברי קרית

האזור''ם

במבעל'ם
שמונה נאלצו להפסיק את העבודה ,ולכן היה צורך

לסיים את העבודות בעזרת גורמי חוץ ,כמו משחטות

מחוץ לאיזור .עם זאת ,רוב המפעלים המשיכו לעבור
במהלך המבצע ,גם אם בווליום נמוך יחסית.
העוברים שהמשיכו להגיע ,היו צמודים לרדיו,
הקשיבו היטב לקול היציאות והנפילות ,ולא פעם
שוחררו מוקדם מהרגיל .בוצעו רק עבודות הכרחיות,
כדי למנוע נזקים .ההוראות בעניין המשך העבודה היו
סותרות ומבלבלות .במפקרת קצין העיר אמרו שאפשר
לעבוד ,אך גם להיות בקשר עם ערוץ הביטחון של
קרית שמונה ולקרוא את ההודעות  -שם הורו
לתושבים להישאר במקלטים .היות ובמפעלים יש
מקלטים ,שיקול הרעת נשאר בירי מנהלי המפעלים.

מחכים ליולי-אוגוסט ,כך ששבוע אחר פחות זה הרבה
מאוד .בשבוע השני ,מיד אחרי המבצע ,היתה
התאוששות יפה ,כאשר ביומיים הראשונים עוד היתה

יצאו לשם פחות ופחות אנשים .בלילה הם ישנו
לילה
שם ,ובבוקר חזרו אלינו.
מבחינת כוח אדם ,לא היה שום שינוי .הצוות
"
מתוגבר שלנו המשיך לעבור כרגיל ,משום שהיה את
ה
לשרת .בשבוע שלאחר הקטיושות ,כבר התחלנו
מי
ר לתפוסה מלאה .בהשוואה לשנת  ,29היתה
לחזו

קייאקיס

הנזקים שנגרמו למפעלים הם בעיקר עקיפים .לא

היתה שום פגיעה ישירה ,או נזק פיסי .מחוסר יכולת

לתפעל את המערכות במלואן ,היתה השבתה חלקית
וכרגע מטפלים בקבלת פיצוי על הנזקים .חברי
המשקים התייצבו באופן מלא לעבודה ושימשו דוגמה
לפועלים שהגיעו.
בעיקר יש לציין את סיידר הגליל ,שלאורך כל
המבצע לא הפסיק לעבוד ,אפילו במשמרות .כרגעו
בודקים אפשרות לפצות בדרך כלשהי את אותם
עובדים שהגיעו לעבורה .השכר יינתן לכולם ,גם

לעומת

הת:ירות נפגעת ראשונה

בית ההארחה בכפר גלעדי הושבת לגמרי במהלך

צע .מני גריפמן ,סגן מנהל בית ההארחה" :לא היה
המב
לנו אף אורח במלון .כל העובדים השכירים ,רובם
י משפחות מקרית שמונה ,לא הגיעו לעבודה .חלק
בעל
רו עם משפחותיהם במקלטים ,וחלק עזבו את
נשא

רייקים
היתה

ההארחה,

פגיעה

רצינית

בקייאקים של כפר בלום .דני ששון ,מנהל האתר :שיא

העונה שלנו הוא באוגוסט ,כשכשבוע האחרון של יולי

ש₪ר"

-

ג

לאלה שלא הגיעו ,אבל נראה שמי שהגיע למרות

עואון התיירים
נדם זולנית
בין הנפגעים
העיקריים

מתקשה להתאושש.

תמוְנת מצב בכפר
בלום וכפר גלעדי
שבוע שקדם לקטיושות ,מרווח לנו דובי
בנארי ,מנהל בית הארחה בכפר בלום ,החל
בית ההארחה לארח נגנים של ימי המוסיקה
ב
וצוות קטן של אנשי קול ישראל שמלווים אותם
בשבוע הזה .לזכותם של הנגנים ייאמר ,שהם החזיקו
מעמד לאורך כל שבוע ה'דין וחשבון"" .הכנו להם
מקלטים בבית הארחה" ,מספר בנארי" ,סידרנו להם
מיטות ומזרנים בכל בוקר מחדש ,ודאגנו לכל
מחסורם .הסידורים האלה הביאו לכך שבית ההארחה
שלנו נשאר בתפוסה של  67אחוז בכל שבוע המבצע.
שאר החדרים לא התמלאו ,והיו מספר ביטולים .בדרך
כלל ,בתקופה הזו אנחנו עומדים על תפוסה של מעל
 0אחוז.
"יחסית לבתי הארחה אחרים באיזור ,היינו במצב
טוב .שם היו  001אחוז ביטולים .אצלנו ביטלו רק אלה

שלא היו קשורים לימי המוסיקה .בשלושת הימים

האחרונים של המבצע ,היו מספר משפחות של נגנים,
בעיקר מחו"ל ,שביקשו ללון במקומות יותר שקטים,
והעברנו אותם לחררי אירוח בגדות ,מחניים וגונן .בכל
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עמותת "רינה*

כיחות אמן בינלאומיות

לנגינת פסנתר
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תּ

לאומנויות

באוגוסט כח' באב  -י' באלול
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קונצרטים

מיוחדים:
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לןם נ'  39.8.32בשעה 03:02

יןם ג'  39.8.71בשעה 03:02

אלכסנדר סקריאבין'-דמותו של מלחין"

*הפסנתר בשירה האמנותית"

ו
\
/

ויקטור דרביאנקו ונרוך מאיר ב

תחרות ע"ש רחמנינוב

לונתן ז"ק-פסנתר ,עינת אפרתי-פופר

7

2

מהקטיושות היו אתרי
התיירות .הענף,
המהווה מקור פרנסה
משמעותי באיזור,

של כשישה מיליון שקל ,ומקווים לטוב₪ = .

כיתת אמן בינלאומית >

[)

לתשלום נוסף.

נצטרך להתחיל בכל פעם מחדש .עם כל הקשייםו
אנחנו מתרחבים היום ,בונים תוספת חדרים בהשקעה

31

|

המצב ומנע בכך נזקים גדולים למפעלים  -ראוי

בגליל נפגעת ראשונה .צריך שיהיה חוק בעניין ושלא

"כל הקבוצות של תיירות חוץ ,שהיו אמורות להיות
פה ,עברו למלונות אחרים ,וכמובן שכל הקהל
הישראלי שאמור היה להגיע ,ביטל את ההזמנות.

כ

5

תפוסה ,והיום אנחנו נמצאים רק על כ 07-57-אחוז.
כואב לנו שאין שום הסדר קבוע בחוק ,וכל פעם
שנופלת קטיושה והמצב הבטחוני מידרדר ,התיירות

האיזור .אנחנו שילמנו להם שכר על כל התקופה הזו.

מתקרבים כבר לשיא .ביום ראשון ,עם תחילת המבצע,
הגיעו אנשי משמר הגבול ומנעו פיסית כניסה למים.
בפועל ,לא עבדנו שבוע שלם .היו הרבה מאוד הזמנות
שבוטלו בגלל השבוע שלא עברנו .כל השנה אנחנו

ווה

להתבטל ,כשם שהיא מוזמנת חודשים מראש ,כך היא
גם מתבטלת לחודשים רבים קדימה .הרושם שנוצר
בחו"ל הרבה יותר קשה ממה שנראה לישראלים .כרגע,
המלון מתחיל להתמלא ושוב מקבלים הזמנות .יחסית
לעונה הקודמת היו לנו כ 000,2-לינות פחות.
"בדרך כלל ,אנחנו מגיעים בעונה הזו ל" 001אחוז

תפוסה נמוכה .באשר למתן פיצויים לעובדים  -אנחנו
מחכים לסיכומים".

פגיעה של כ 52-אחוז".
בית

"היות והמלון שלנו מתבסס על  06אחוז תיירות
חוץ לאורך כל השנה ,הפגיעה הרבה יותר קשה מאשר
רק בשבוע המבצע .כאשר תיירות חוץ מתחילה

-

יןם א  39.8.22בשעה 00:61-00:91 - 00:9-03:21

חלוקת פרסים

 39.8.12בשעה 03:02

פסנתר -זונטראוד שפיידל ,יוכבד קפלינסקי ,מרינה בונדרנקו

יוםנ'  39.8.32נשעה 00:9

מנור :רה ויידמן' = = קלרינט :מיכאל גורפינקל

פסנתר

 -רק ברסיטל

המפעל היחיד בישראל לחידוש ועיצוב הפסנתר
רח' דיזנגוף  ,49תל-אביב

טל,4599225.

,1

טל' המפעל 4347249-30 -

/

לום ד'  39.852בשעה 03.02

|

קונצרט קאמרי
מש

ד

קונצרט לשני פסנתרים

"כנונרן הגוף"

דואן :ברכה עדן ואלכסנדר תמיר

קונצרטים:

קונצרטים של מורים ,תלמידים ואמנים אורחים
באודטוריום תל-חי מדי ערב בשעה 03:02

דמי כניסה לאודטוריום 01 :שייח.

פקס7858325-30 .

קניה .מכירה .הערכה  -החלפה .כיוון -תיקונים

פרטים :המכון לאומנויות תל-חי 137349-60
מחלקת התרבות מ.א.ג.ע 8165249-60

 3פעמי 91

