״המלחמה הזאתהצילהאותנו ממלחמהגדולה בהרבה״
המשך

מעמוד

השיקולים שלהם בבואם לקבל החלטות
זאת הצלחהשלנו ,אבל זאת גם הצלחה 0%08
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כי הם לא רוצים להישאר
שלהם .אבסורד .במצב דברים כזה צריך
על עזה הוא חוסןהציבור״,
הירוק יצמח .הצרה של התושבים תישאר
חממותוחקלאות זה לא רוכןפלאפל:
בקרבות עם חמאם ,החוסן הזה נחוץ .לעזור להםלנצח .אני מעריך אתניהול
לעין״ ,אומר.
סמויה
אתה לא סוגרלשבוע ובמוצאי פסח פותח
הלחימה של הממשלה :הפסקות אש?
עלינו כללים ברורים
״כמדינה,חלים
פרג׳ון מתגעגעלימים של בית הספר
להמונים .כאן ,אתה
ומוכר כדורים חמים
במצב של לחימה ובעת הכרזה על הפסקת הכוחות בשטח עובדיםבליבעיה.מצילים
שדה שקמים .״הצורך לצאת אל השטח
אותנו״ ,אומר פרג׳ון
אש .כשמדינותנלחמות ויש כזאת,
לא מעבר את החממה הלכה לךעונה.
קיים אבל איןזמן״ ,הוא אומר ,״אבל
ולחקלאים רבים הלכההעונה .הלכה
הוא מתרוצץ כבר חודש במרחבים
נוצרים את האש .עם סוריה זה החזיקלנו
גם במצב של לחימה אנילפעמים לא
להם העונה גם בעמודענן .ערשהתחילו
הכפריים שביןאשקלון
לעזה .שומע
מעמד  40שנה .אבל כאן אנחנו עובדים
בא צוק איתן .כמה
להתאושש מזה
תושבים ,בוחן מקרוב נזקים .הם כבדים:
שמקדש את המוות ,ההפך
מול אויב
מצליח להתאפק וביןלבין אני יורד עם
הרכב מהכביש ,נוסע במרחבים הפתוחים.
חקלאייכוללאכול את הרזרבותשלו.
דונם של חממות.
000,2
כולנו ,כיהודים,
הגמור מהאידאה של
״ישלנו מעל
הבוקר עצרתי וקטפתי סברס .זה חלק
אחריהמלחמה ,המדינה צריכהלהוביל
עובד זרמתאילנד נהרג מפגיעת פצצת
לקדש את החיים .מה שנשארלנו במצב
מהתקווה,לחזור במקרה אל הימים
תוכנית אמתית ,תוכנית חומשלאזור
לעזורלהם ,לאנשים מחמאס,
כזה הוא רק
מרגמה בחממות של נתיב העשרה.
לחיות״,
השפויים,שכולנורגילים
לשנה־שנתיים.
הזה .לא משהו נקודתי,
השגרירות מעדכנת אותם במצב.
להתקדש ,אם הרגנו להם  500חמושים
%07
מהם עזבו אותנו בימים האחרונים
באזור סכנה.

רגיל יש אזעקה אחת או שתיים אבל
יש ימים עם 20אזעקות,כולל באמצע
נורמלי,
הלילה ,זה לא מצב
התושבים משיווי משקל,
גורמי רווחה של המועצה ואנשי מקצוע
להגיע אל התושבים,
מטעם הצבא,
עוברים מבית לבית כדי לתמוך בהם,
התפתחות של מצבי חרדה
לנטרל

זה מוציא את

אנחנו מנסים,

קיצוניים ,רוגע בקרב

התושבים

במרחב

שלנו
שמקבליםהחלטות על העתירשלנו,
מאפשר גם רוגע בקרב

המדינאים
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אחד

היא

שיבוא

תצטרך

לשקם

את הדרום .אחרי

השקט ,יבוא גם

הגשם והעשב

