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עיריית שדרות ,יאיר
פרג׳ון ,ראש מועצת

ילין ,ראש מועצתאשכול,
אשקלון ,וחיים
חוף
והטילים
על החיים בצל איומי המנהרות
יובל אןולא

וש

ניב,

"חדשות" ,עמי

״המלחמה הזאת הצילהאותנו ממלחמהגדולה בהרבה״
מתנחם ומנחם

יובל
מאתיובל אזולא

ביהודה ושומרון .חמאם לאהצליח לכפות
הפעילים שלו שקט ,לאהצליח
על
לגרום להם להתאפק ער שתהיה להם
הזדמנות למתקפת פתע .הוא לאהצליח
להשתיק את שאר הארגוניםברצועה .הם
לא האמינו שצה״ל ייכנס
לעזה״.
לפני שנבחר לראשות המועצה האזורית
אשקלון,ניהלפרג׳ון את בית הספר
חוף
להגנת
החברה
של
שקמים
שרה
הטבע,
ליד ניצנים .במלחמת יום הכיפורים נפצע
קשה בקרב עם הסורים בתל סאקי כשהיה
לוחמים 14 .מחבריו נהרגו.
בכוח של 16
ימים
הוא נתקעלמרגלות התל במשך
וניצל בזכות
ולילותבלי מיםובלימזון,
כוחות שריוןשחילצו אותו .הואיודע
אצלנו? אי
מה זאתמלחמה .״ימים קשים
אפשרלהגידשלא״ ,הוא אומר,״ביום

ראש המועצה האזורית חוף

פרג׳ון.
אשקלון ,יאיר

פרג׳ון הפסיקלספור

״המלחמה הזאתהצילה אותנו ממלחמה
ניצלנו ממלחמה
גדולה בעשרות מונים.
והמושביםשלו,כולם במרחק של עד 20
אדירה .בוא נלך על תרחישדמיוני ,לא
קילומטר מהרצועה .אף שאינו מגדיר
בלתיתלוש :ישראל נרדמת בגלל פיוס
הוא מאמין שיש כאן,
עצמו דתי
מדומה בין אבו מאזן לחמאס והשטח
השגחה
בלחימה בעזה זה היום ה־ 24
שקט 70 60 .מנהרות תקיפה שנחפרו
עליונה .״אחרי שני ניסיונות החדירה דרך
בעזה נפרצות בתחומיישראל .מכל
היםלקיבוץ זיקים ,כשהסירו את הכוננות
מנהרה יוצאים  100 50מחבלים בו זמנית.
הגבוהה בגזרה ,נסעתי לשם כדי לדבר
הכול נעשה כשבמקביל חמאם מטווח
עם החברים .לגמתי מכוס בירה ואמרתי
את המדינה במאות אובאלפי רקטות.
להם שגם אם לא מאמיניםבאלוהים
ער שהצבא מתעורר ומבין את התמונה,
לעין .אמרתי את
הנסיםוהנפלאות נראים
המחבלים כובשים חבל ארץ שישעליו
זה בזיקים ,יצאתי משם בחיים .עור סיבה
קונצנזוס.אולי את כל הנגב המערבי.
אלוהים .כן ,אין לי ספק
להאמין שיש
הורגים בתושבים,אולי חוטפים רבים
עליונה .היהלנו יותר
שישלנו השגחה
לתוךעזה .תשמע ,מבעית לחשוב על
מזלמשכל״ ,אמר ,״איפה כל זההתחיל?
זה .זה לא קרה מאז  1948מלחמת יום
שניצלנו״,
יותרגרוע .באמת
כיפור
בחטיפה וברצח של שלושת הנערים
ופצצות

המרגמה

את

שנחתו על

הרקטות
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