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אשקלון ואמר" :חייבים להכריע

המועצה ,יאירפרגיון:

כמנהגו ינהג" ג׳ני פרנקל שלום צילום:
לידינו
הכרעה .לקחת יוזמה

וגם במחיר שזו

תהיה הסלמה

משמעתית.לגמור
ליברמן הבהיר כי על מנתלהגיע להסדר המניח את
מהחמאס .״עד אז ,אי
הדעת ,ישלהיפטר ,כהגדרתו,
אפשרלהתקדם ,לא מבחינה ביטחונית ולא מדינית .לא
יכוללהיות שמדינת ישראל לאיכולהלהכריע  26אלף
חדשות
לידינו ופשוט מאיימים
שיושבים פה
מחבלים
לבקרים ומפרים פה את השקט״ .שר החוץ אמר עוד כי
החיילים חוזרות
אסורלסיים את המבצע"בלי שגופות
לישראל .אם המחבלים מהצד השני לא מקבלים את זה,
לא מבינים את זה ,הם חייביםלהבין שהםיקבלו בחזרה
חמאס
מוחמד דף ,הנייה ושל כל הנהגת
גופות של
ברצועת עזה .זו לאיכולהלהיות בכללשאלה .אני וחברי
החיילים
לא נקבל שום הסדר ,שום מתווה,בלי שגופות
יחזרו
לישראל".
את הסיפור בזמן

שר החקלאות יאיר שמיר,
ביקורת על התנהלות הממשלה.

הקצרביותר״.
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חוףאשקלון

כל כך הרבה שנים בביטחוןובכלכלה
עומדים ברפיסות כזומול
השרלביטחון פנים ,יצחק אהרונוביץ ,הוסיף
כי על חברי הממשלה לקבל כעת החלטות לא
פשוטות" :הדבר שעומדלנגד עיני זה התושבים,
והרצון לקבל תקופת רגיעה ארוכה כמה שיותר.
חשוב מההעולם אומר ,אבל לי יותר חשובים
התושבים ואיך אנחנו מגיעים לסוף הסכסוך או
לשקט ממושך .אנו נמצאים בצומת דרכים .צריך
לקבל החלטות לא פשוטות.
התושבים עומדים
לנגד
עיני".
אשקלון ,יאירפרגיון:
ראש המועצה האזורית חוף
מפגש חשוב לתושביםולנו כראשי רשויות.
שטפטוף הירי ימשיךלהתקיים כאן
החשששלנו

ובסוף אנחנו

קיקיונים".
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