מרותחידושהירי ,התושביםבעוטף

עזהאינם ממהרים
לעזוב

בוטלו,
ואירועי תרבות
החמ״לים נפתחו

לדבריה ,הילדים

שירלי סיידלר

במסגרות
תושבי

אך

הדרום ובייחוד יישובי

הקיץ

משפחות

את בתיהם

רבות מעדיפותלהישאר בממ״ר .תושבתעיןהשלושה" :ימים כאלה כברעברנו ,אפשרלהתמודד"
חה
$DN2$הנחה $DN2$על

נמצאים

במרחבים מוגנים

הם נפתחו

וההוראה מצוות הביטחון במועצה

המתח

הרב

תושבים בעוטף

לא ממהרים
לעזוב

את

עזה ולעזוב

הבתים כפי

שקרה בימיםשלפני הרגיעה במב־
$TS1$במבצע$TS1$
 $DN2״צוקאיתן״,ומעדיפיםלהישאר
צע

ביום שלישי

על ערנות .״אני חו־
$TS1$חושבת$TS1$

שבסוף יהיהלנו
אליו״.
לחזור
בעקבות

קייםאלוף פיקוד הד־
$TS1$הדרום$TS1$

ראשי

הרשויות

בררום .לפי

דובר

צה״ל,תורג׳מן ערכן את הנוכחים

לגבי ״תקיפת יער איכות משמעו־
$TS1$משמעותית״$TS1$,
$DN2$משמעותית״$DN2$,שיכולותלהיות לההשלכות.
תית״,
בעקבות התדרוך ,ראש המו־
$TS1$המועצה$TS1$

שקט ובטוח

המשך הירי

השונים

בגזרות.

רום
$DN2$הדרום $DN2$סמיתורג׳מן הערכת מצב עם

שוב את הקיבוץ אם נרע
בית

כבר אתמול כרי לנהל

את האירועים

עוטף עזה התעודדו הבוקרליום
להכרעה .אנו
שצריך
שבת
$DN2$חושבת$DN2$
נוסף של ירי מאסיבי .מאז הפרת
להגיע
שואפים להסדר מדיני אבל כרי
הפסקת האש ביום שלישי בערב
נורו לעבר ישראל כ 175 -רקטות להגיע לזה צריך להשתמש גם
ויחליט
בכוח .כל מה שצה״ל יבקש
כולל באשרור,אשקלון והמועצות
אנחנו נעשה ואנחנו מוכנים לקום
האזוריות בכל רחבי הררום.למרות
היא

לשמור

פתיחתחמ״לים בעוטףעזה,

$DN2$המועצה $DN2$האזורית
עצה

חוףאשקלון,

יאיר

פרג׳ון ,השווה את חידוש היריוני־
$TS1$וניסיון$TS1$

$DN2$וניסיון$DN2$החיסול של
סיון
התחיל
בהן
לנסיבות
דף
מר
$DN2$מוחמר$DN2$
מבצע
״עמודענן״לפני כשנתיים ,מיד
חיסולו של אחמד
לאחר
ג׳עברי.
״ברורלנושהולךלהיות סבב נוסף.
הסבב הזה צריךלהסתייםבחיסול
הצבאית של חמאס ,וה־
$TS1$והממשלה$TS1$
היכולת
$DN2$והממשלה $DN2$צריכה לתת את ההוראה
ממשלה
פרג׳ון.
$TS1$חוסר $TS1$לצבא״ ,אמר
תחת׳טפטופים' של חו־
בכיר חמאס מוח־
$TS1$מוחמר$TS1$

משפחות

מיישובים סמוכי גרר יצאולהפוגה
במרחבים מוגנים.
של כמה ימים ,אך לא מדובר בי־
$TS1$ביציאה$TS1$
מאור
מתוח
״המצב
ושומעים
$DN2$ביציאה $DN2$המונית .מנתיב העשרהלדו־
$TS1$לדוגמה$TS1$
ציאה
הרבה רעשימלחמה״ ,אומרת מרב
משפחות
גמה
כהן מקיבוץ עין השלושה שבח־
$TS1$שבחבל$TS1$
$DN2$לדוגמה $DN2$יצאו כמה עשרות
ילדים ,ומקיבוץ יד מרדכי יצאו
$DN2אשכול .״אתמול היינו נצורים
בל
עם
לכמה שעות בממ״ר והבנו שזה
כ 30 -אחוז מכלל התושבים ,בעיקר
להפוגה.
ילדים,
בגללהחיסול וחיכולתגובה שלא
משפחות עם
את המצב
מכרמיה .״קשהלהיות עם שלושה
בצוק איתן .״חשבנו שזה נגמר אבל
במועצה אזורית חוף אשקלון
להגיע .יש תוכנית מגירה
איחרה
$DN2$חוסר $DN2$וראות ,כשאי אפשרלרעת אם
סר
בלוגיסטי־
$TS1$בלוגיסטיקה$TS1$
לעזוב אבל נכוןלכרגע אין בי־
$TS1$ביקוש$TS1$.
האופטימיות התפוגגה .עור לא ילדים מחוץלבית .אני שומעת על
מציינים כי הםעוזרים
אירועי התרבות בבאר שבע
הרבה משפחות שכבר ארזו מחרש ניתןלהסתובב חופשי .זה לא מצב בוטלו,ובאשקלון אמורלהתקיים
$DN2$בלוגיסטיקה $DN2$למשפחות שרוצות ,אם כי לא
קה
ש $DN2$.ימים כאלה כברעברנו ,הם
קוש.
הספקנולחשוב מה עושים ואם נע־
$TS1$נעזוב$TS1$,
פסטיבל״בריזה״ בשבוע הבא ,וט־
$TS1$וטרם$TS1$
שאפשרלחיות איתר.
לוודאי שבסוף שבוע ועזבו ,גם כאלה שהיו חמישה שבו־
$TS1$שבועות$TS1$
$DN2$נעזוב $DN2$,אבל קרוב
זוב,
מדוברבעזיבה של יישובים שלמים
מאור לא נעימיםומגבילים אבל
$DN2$וטרם $DN2$ברור אם ייפתח כמתוכנן.
רם
למרות שפיקור העורף לא הנ־
$TS1$הנחה$TS1$
$DN2$שבועות $DN2$מחוץלבית .אי אפשרלהשאיר
אפשר להתמודד איתם״.
עות
ניסעלמרכז״ ,מספרת מורן ערר
כפי שהיה בימי המבצע הקרקעי

הפעם,

תושבי

עוטף

עזה

אינם

ממהרים לעזוב

את

בתיהם

שירלי סיידלר

עמוד

