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הפסקת

האש

לוחמים?״
׳הישג׳ כזה איבדנו 64
״בשביל
אשקלון:
ראש העיר
לטרור ,תושביישראל ציפולראותהכרעה״
איתמרשמעוני ביקר בחריפות אתמהלכינתניהו:״כל ויתורלחמאס הואכניעה
לבתיהם"
אשכול :״ישלנו ממשלהחלשה .אני קוראלתושבים לא
ילין ,ראש המועצה האזורית
חיים
לחזורעדיין
בקרבת הממ״ד ולא נצאלנפוש.
אריק בנדר
ג׳רבי,
רפי ג׳רבי
למילהאמין ,לחמאם? אין סיכוי .לוחמים
לממשלה? היא מנסה וזה לא יוצא.
אשקלון ,אמר :״חמאס
האזורית חוף
לאבשביל׳הישג׳ כזה ישבנו
בן
לקונצנזוס.
זקוק להפסקת האש יותר מאיתנו.
נהרג ארם ונפצעו שישה נוספים
כמעט חודשייםבמקלטים ובמרחבים
תושביעוטן? עזה התקשו אמש לפחותבמילים הגענו
להאמין בי
ישעליהם לחץ מהתושבים ,שכבר
המציאות הזו נמשכת ככר  14שנים .המוגנים .לא בשביל ׳הישג׳ כזה מפגיעת הפצמ״ראתמול :״ישלנו
האש תהזיק
הפסקת
מעמד ובי יושג שקטלזמן ארון.
לא שותקים .הם במצוקה רצינית .הס
הייתי אז בת  14והיום אני אמא ספגנו מכהכלכלית קשה ועסקים ממשלהחלשה .אני קוראלתושבים
יכולים להתחמש כמו פעם ,אבל
לא
בלגו״ ,אמרה לילדה שחיה באותו מצב חירום שבו
׳׳משחקים איתנו כמו
שלי ברגיג מבית שקמה ,״הפסקת חייתי .למה זה מגיעלה?״
הםינסו לקרם את האינטרסים שלהם
במגעיםמולישראל .אם לאיצליח
איתמר
ראש עיריית אשקלון
פוליטיקאים .אין
אשזו סמנטיקה של
להם ,וכך זה נראה ,לא תהיה להם
שמעוני מתח ביקורת על הפסקת
ולרגע לא הייתה.
באמת הפסקת אש
לירי״.
בעיהלחזור
היו כמה ניסיונות ,הכריזו ,וזה לא
האש :״כל ויתור לחמאס הוא כניעה
״הפסקת אש זו
שקמה:
מבית
קרה .כשיש טפטופים ,אומרים ׳זה לטרור .תושבי ישראל רצולראות שלי ברגיג
שרעבי הוסיף כי ״לא יהיה מנוס
מכניסה קרקעית .רק בדרך הזו
הכרעה במערכה הזו ,אבל זה כבר
פלגים׳ .ממש משחקי
לא חמאס ,זה
סמנטיקה של פוליטיקאים .אין
הפסקת
באמת
אפשר יהיה לרסק סופית את חמאס.
לא יקרה .רצינו לראות את חמאס
ילדים״.
תמשיך
בשגרת החירום .בתי
אמשיך
אש.
מובס ,מתחנן עלחייו.
מוגבל ,הוא
בפועלישראל
לדברי כרגיג ,״אמשיך בשגרת
השקט הזה הואבעירבון
לשהות
בקרבת הממ״ד״
לא יימשך זמןרב״.
רצהלשולחן המו״מ בכל הזדמנות.
החירוםשלי .בתי תמשיך לשהות
לא בשביל׳הישג׳ כזה איבדנו 64
וארבעה אזרחים,

ובהם ילד

כאן קרסו.ציפינולהרבהיותר".

ראש המועצה האזורית אשכול
ילין אמר כביקור ביישוב שבו
חיים

לבתיהם״.
לאלחזור

גדעוןשרעבי ,רכז הביטחון במועצה

