במקלטים
בשביל הישג כזהישבנו כמעטחודשיים
ראשירשויותבדרום:לא
שירלי סיידלר
סיידלר

$DN2$שמעוני$DN2$.״רצינו לראות
ני.

את

חמאס מובס

ומתחנן עלחייו,
ובפועל

אנו רואים

$DN2$הגדולות$DN2$
לות
ההיערכות באשקלון לסבב הבא,
והוא יהיה חמורוקטלני יותר מכל

בררום

אף הסיכום

אמרו

על

אתמול
הפסקת

כי

על

האש ,אם

או ב 15 -בספטמבר .צריך להשלים נירים ,שחזר לפני
אתהלחימהמול חמאס ואז לפתוח לביתו אך נאלץ
לעזוב
לימודים בצורה מסודרת כמו
שנת
שוב עם חידוש הירי בשבוע שע־
$TS1$שעבר$TS1$.
שבוע

וחצי

את הקיבוץ

את ישראל רצה לשולחן
הרשויות בררום הבי־
$TS1$הביעו$TS1$
ראשי
ומתן בכל
יעו $DN2$אתמול חוסר שביעות רצון
עו
$DN2$במרכז $DN2$ואני חוזר לדרום מרי יום כרי
כז
בשבוע הבא .ראש העיר אשדוד,
פרג׳ון ,התייחס לכך
$DN2$בפניה $DN2$.לא בשביל׳הישג' כזה איבדנו אשקלון ,יאיר
ניה.
הפסקת האש וכמה
רבים מתושבי יישובי עוטף
מהסיכום על
עזה אמרו אתמול כי אין בכוונתם לעבוד ,אבל אי אפשרלהיות שם
שגם אחרי שנכנסהלתוקף הפסקת יחיאללםרי ,ביקר בגןהילדים
64לוחמים ו -אזרחים בהם ילד
מהם טענו שמדובר בכניעהלטרור
לשובלבתיהם וכי בינתיים ימשיכו
עםילדים .קצב הפצמ״רים מכ־
$TS1$מכריח$TS1$
מרקטה ואמר כי
האש ,ירי הרקטות לא פסק .״אסור
בן ארבע ,לא בשבילה׳הישג' הזה
בעיר שנפגע
ושאסור לאפשר לחמאםלהגיע
$DN2$מכריח $DN2$אותךלהיות  24שעות בתוך
ריח
בספטמבר אינו תאריך קרוש לעקוב מרחוק אחר המצב .״במשך
ה-
ישבנו כמעט חודשייםבמקלטים ,להיכנסלשאננות ,אנחנו צריכים
להישג כלשהו בעקבותהלחימה.
הממ״ר הקטן ,וזה לא משהוהגיוני.
ושאפשר לפתוח את שנתהלימו־
$TS1$הלימודים$TS1$
״כל ויתור לחמאס הוא כניעה לאבשבילה׳הישג' הזה ספגנו מכה להמשיך להיות דרוכים ,לפחות
המבצע יצאנולארבעה שבועות,
הסתובבנו עם מזוודות והלכנו
אנחנו ממתיניםלהוראות של צוות
$DN2$הלימודים $DN2$ביום אחר .״ערך החיים הוא
דים
לטרור .תושבי הדרום רצו לראות כלכלית קשה ועסקים כאן קרסו .בימים הקרובים .על הממשלהלע־
$TS1$לעמוד$TS1$
החירום של היישוב ,נכוןלרגע זה
לאיפהשקיבלו אותנו ,זאת הת־
$TS1$התמונה$TS1$
ערך קרוש ביהדותולראשון בס־
$TS1$בספטמבר$TS1$
המשמר ולא לאפשר שום
מוד
ציפינו להרבה יותרמזה״ ,הוסיף.
הכרעה במערכה הזו ,אבל זה כנ־
$TS1$כנראה$TS1$
$DN2$לעמוד $DN2$על
אנחנו מסודרים במרכזלסוף הש־
$TS1$השבוע$TS1$,
$DN2$התמונה $DN2$הכי נוראהשיכולתילהראות
מונה
$DN2$בספטמבר $DN2$אין שום ערך של קרושה.
פטמבר
לארגוןטרור״.
הישג
במ־
$TS1$במציאות$TS1$
אש
״הפסקת
לדברי
אתמול
$כנראה $DN2$כבר לא יקרה״ ,אמר
ראה
שמעוני,
בעל משמעות
לחזור״.
$DN2$השבוע $DN2$,אז לא רואים סיבה
בכל היישובים והערים הגדו־
$TS1$הגדולות$TS1$
$DN2$במציאות $DN2$הזו פירושה להתחיל את
ציאות
איתמר
אשקלון
ראש
אפשר להתחיל ללמוד גם ב 10 -לילדיםשלי״ ,אמר תושב קיבוץ בוע,
העיר
שמעו־
$TS1$שמעוני$TS1$.
המשא

מה שהכרנו
ראש

הזדמנות שנקרית בפ־
$TS1$בפניה$TS1$.

שרידי

רקטה

ערעתה״.

המועצה

יימשך הירי בימים הקרובים,

האזורית

שפגעה בגן

חוק

הילדים

הלימודים לא

באשדוד,

תיפתח

אתמולצילום :אילן

שנת

כמתוכנן

אסייג

שצריך״.

בר.
$DN2$שעבר $DN2$.״אנחנו

נמצאים עכשיו במר־
$TS1$במרכז$TS1$

