בדרום וו₪ש;
״להכריע את תמאס,הגיעהדמןללמד אותםלקח״ »״״-

אכזבה בעקבות תירוש
האש" :הולכים אחורה"
תגובות נזעמות של ראש רשויות ואזרחיםלחידוש הידי מהרצועה לישראל
ובתמיד; אי אפשרכחיות משבוע לשבוע"
"הגיע הזמן ללמד אותם לקח אחת
גדיגולו

לא

שלזינגר

יהודה
ויהודה

כמו

מאוד

חידוש

הירילעבר

♦*

רום ,תוך

גרר

תגובות נזעמות

הפרת

גלזר

אותו
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בפאב

כיכר רבץ ,״כל
$DN2$יצאנו $DN2$פחות ,לא בגלל
נו

ראשי

מצד

ירין

תפסה

הפסקת האש,

ההפגזות

במצב הרוח״,

מורגש ,בעיקר

אמר

יישובי הד-

בדרום,

אבל

זה

שהאזעקה

שכונתי

באזור

החודש הזה יצא־
$TS1$יצאנו$TS1$

פחד אלא בגלל
האווירה ,ובשבוע האחרון התחלנו
לחזורלשיגרה .אנשים חזרו לפא־
$TS1$לפאבים$TS1$,
התקיימו מסיבות.
$DN2$לפאבים$DN2$,לים ,שוב
בים,

יישובים וערים בעוטף עזה ובדרום,

מראש הממשלה
שדרשו
הביטחוןלהגיב בצורה תקיפהובלי
ומשר

פשרות.

לדבריאלון שוסטר ,ראש המועצה
האזורית

שער הנגב,

בנחרצות על

הירי

״צריך להגיב

הנפשעכאילו

מו״מ בקהיר ולהמשיך
להסדרה ארוכת טווח

nmuzn

אין

 rn wurהאזורית שעד

את הניסיון

בקהירכאילו

איןירי״.

ראש עיריית

שדרות,אלון דוידי,

הביע זעםלנוכח
בחמאם
להכות
אשר

תשנה

נחרץ וגורף.

בחשבון ורק

הקיים״.

להוביל את התהליך

שיביא

לשקט

המשחק באופן

זה

מלבד

בתבונה בכוח הצבאי

ארוך טווחלעוטף עזהולדרום.
הרגע להשתמש
על מנת לנצח מדינית אתהמערכה״.

המצב

$TS1$האזורית$TS1$
האזו־
ראש המועצה

תגובה

אחרת

ראש הנחש השולט בעזה

ריצוץ

באה

מכה

את חוקי

כל

מכתש

שנוצר

מםגיעת

רקטה

בצומת יד

צילום :אי.אף.פי

מרדכי

ההתפתחויות :״יש
קשה ואיתנה,

תחריף

את

אינה

ראש החועצה

תמיר עיראן,

רית
$DN2$האזורית$DN2$

שדות נגב ,סיכם :״אנו

מצפים

בהצלחה מדינית,לבנות סביבוועידה
שתאפשר

אזורית

שקטלטווח

ארוך

*~ העב,אלון
ששטה  runעלהירי
נזרנו
הנפשעבאיבו אץ
בקהיר
ולהמשיר

הניסיון
את

ירי״
להסדרהבאיבואין

ובעיקר אנחנו צריכים שתדעו שאנחנו

איתכם ,מה שלא יקרה״.
למרות הירי
לכיוון גיזרת באר שבע
תקיים

מחר עיריית

באר שבע

את

אירועי״לילהלבן באר שבע״ במוע־
$TS1$במועדם$TS1$.

מממשלתישראל
ראש המועצה האזורית חוף אשק־
$TS1$אשקלון$TS1$,
ומצה׳׳ללהגיב בעו־
$TS1$בעוצמה$TS1$
דם.
צמה
לון,
$DN2$במועדם$DN2$.באירוע
$DN2$בעוצמה $DN2$כנגר כל ירי או הסלמהלעבר
$DN2$אשקלון $DN2$,יאירפרג׳ון ,אמר כי ״ישלפעול

ישתתפו בין

נראה שאנחנוהולכים
שני ,אולי הגיע הזמן ללמד
לקח אחת ולתמיד כרי שלא
לשבוע״ .אוריתשילון
משבוע

אחורה.

השארשלומי

תושבת דרום העיר,

מצד
אותם
נחיה
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נשמעה רגועה:

״אנחנו לא מפחדים ,אפשרלהתמו־
$TS1$להתמודד$TS1$

באופן מיידי ונחרץ על מנת להשבית
לעברנו .לאנסבול
כל ירי
שזה לא נורא .הבעיה היא הדריכות
בוסקילה.
$DN2$במכללת $DN2$ספיר בשדרות ואמר כי ״המ־
$TS1$״המחויבות$TS1$
כללת
רקטות ונאפשר לממשלה להתוות
מעון
$DN2$ושמעון$DN2$
והסיפור שזה חוזר כל הזמן .מקווה
אמש הודיעה עיריית תל אביב כי
$DN2$״המחויבות $DN2$שלנו בממשלה היא לאפשר
חויבות
מדיניות של שקט תמידי״.
והפוליטיקאים יבינו שאנ־
$TS1$שאנחנו$TS1$
שהצבא
כלל המקלטים בעיר ייפתחו מחדש.
שקט לתושבי הדרום ואנו נמשיך
ילין ,ראש המועצה האזורית
חיים
חנו
להיאבק כדי להשיג את השקט .אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
תושבי העיר ,שכבר חזרולשיגרה,
$DN2$שאנחנו $DN2$לא מוכנים לחיות ככה ויעשו
אשכול ,הוסיף:״אנו תומכיםועומדים
היו בעיקר מאוכזבים.״אצלנו זה
לעטוף את המבצע הזה גם
$DN2$אנחנו $DN2$צריכים
חנו
מאחורי הקבינט ,כל עוד הוא ממשיך
מה שצריךלעשות".
יישובי הדרום״.

עוד איום

$TS1$במכללת$TS1$
במ־
שר האוצר ,יאירלפיד ,ביקר

שבת,

משה פרץ ,אתניקס ,מאיר בנאי,

$DN2$להתמודד $DN2$עם זה .ראינו כבר
דד
מקסימיליאן ,שירי מימון וש־
$TS1$ושמעון$TS1$
מרינה

בסבב

הקודם
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