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החירום; ועידת
הדין וחברי הארגון הארצי  7wהקבלנים
ישיבותיהם לאשקלון
העתיקו את
השבוע
הזדהות .כל אירועי
כאות
עורכי

את ארץישראל ,ואני גאה על האחדות שלנו
נוסף על כך ,דאגו במכון םאמיט למ־
$TS1$למשפחות$TS1$
לוי ,בן 16
אשקלון .תושב אחר נפצע :ירין
b$1ST$סה $1ST$הס־
בצע ״צוק איתן״ ככל הנראה
^^ך
בעת הזאת .יש כאןקבלנים
$DN2$למשפחות $DN2$האומנה שכבר מחזיקות בילדים
שפחות
שנפצע קשהמנפילת רקטה.
שהשקט יישמר
b$2ND$סה $2ND$תיים ,ועם תקווה
מעפולה ,מחי־
$TS1$מחיפה$TS1$
לציון ,וזה מחמם אתהלב״.יו״ר
$DN2$מחיפה $DN2$ומראשון
פה
ומטפלות בהן ,והוציאו אותןלהפוגה56 .
לעבר המועצה האזורית חוףאשקלון שו־
$TS1$שוגרו$TS1$
התושבים מתחילים לצאת
גם
ארגון הקבלנים באשקלון דוד רוזנר אמר:
בירושלים,
$DN2$שוגרו 639 $DN2$רקטות ופצמ״רים ,מתוכם  98נפי־
$TS1$נפילות$TS1$
החוצה בניסיוןלחזורלסוג של שגרה .במ־
$TS1$במקביל$TS1$,
משפחות יצאוללוןבמלון יהודה
גרו
״אנחנו בוניםבאשקלון ,ונמשיך לבנות בה
מספרת ור־
$TS1$ורקד$TS1$,
שבאלקראתנו עם מחיר רצפה״,
בשטחים
$DN2$נפילות $DN2$בשטחים בנויים78 ,נפילות
לות
קביל,
ביל $DN2$,פיקוד העורף הודיע ביום רביעי על
$DN2$ורקד $DN2$,״הם היו איתם במשך שבועות והיו צרי־
$TS1$צריכים$TS1$
קד,
פתוחים15 ,נפילות שגרמו נזק 241 ,יירוטים
החירום.
מצב
סיום
לשגרה
על אף המצב הביטחוני .אני מודה לכולכם
חזרה
ובעיר,
ועל
זו״.
שהגעתם לתמוך בנו בשעה קשה
$DN2$צריכים $DN2$התאווררות ,אז קורם כל רצינולהוציא
כים
ו־ 207נפילות שלא אותרו .שלושה חללים
בתי הקפה כברמלאים ,כל העסקים נפתחו
בהמשך הגיע גם ראש העיראשקלון אית־
$TS1$איתמר$TS1$
יכולים לצאת
אותם מהחרדה והטירוף כשלא
וחזרו
נקשרו במועצה האזורית חוףאשקלון:החייל
לפעול.
$DN2$איתמר $DN2$שמעוני שבירך אתהקבלנים והודה להם
מר
המקרים הקשים.
מהמושב בית שקמה ,שנה־
$TS1$שנהרג$TS1$
עדי בריגהז״ל
״אני רואה היום התעוררות במרינה .אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
מהבית ,ובעיקר אלה עם
לתוכניות הבנייה הנר־
$TS1$הנרקמות$TS1$
על תמיכתם ,והתייחס
למשל יש משפחה עם ילד אוטיסט שלא
$DN2$שנהרג $DN2$מפגיעת פצמ״רבאשכול .דרור חניןז״ל,
רג
אנשים $DN2$כבר יוצאיםובאים״ ,אמר השבוע תומר
שים
באשקלון .״אני מצדיע לכם
$DN2$הנרקמות $DN2$בימיםאלו
קמות
מסעדת בורגר ראנץ׳ במרינה
אזרח תושב בית אריה ,שנהרג במחסום ארז יכוללהיות במסגרת אז נורא קשהלהעסיק
זכריה ,בעל
שהתכנםתםכאן״ ,אמרשמעוני ,״בא־
$TS1$״באתם$TS1$
על כך
ילד כזה .היתהלנו משפחת אומנה לשלושה
בתחום המועצה .נרקורןקיטיאנגל
ובעל משרד פרסום ,״המקום שלי היה סגור
ז״ל ,עובד
$DN2$״באתם $DN2$לחזק ותצאו מחוזקים .המצב כיום אמנם
תם
מתאילנד שנהרג בחממות נתיב העשרה .אל ילדים ,שהיהלהן קשה מאוד ולאלכולם יש
כמעט כל המבצע ,אבל פתחנו את המקום
שאשק־
$TS1$שאשקלון$TS1$
כלל לא פשוט ,אבל אני מבטיח לכם
חדרי מיגון .אז ברגע שזיהינו את המצוקה
מקרה
רק כדי לבצע משלוחים .קרה לי
ביתהחוליםברזילי הובאו מתחילת מבצע
$DN2$שאשקלון $DN2$תהיה עירשתוביל בכל התחומים״.
גייסנו תרומות בעיקר מפדרציות בשיתוף לון
נפגעים .נכוןליום שלי־
$TS1$שלישי$TS1$
042,1
״צוק איתן״
בתחילת המבצע שנער בן  16נסע לעשות
בברזילי עשרהנפגעים ,ובהם
$DN2$שלישי $DN2$מאושפזים
שי
משרד הרווחה ,והקדשנולפינוי משפחות.
משלוחלחיילים ובדיוק היתה החדירה בזי־
$TS1$בזיקים$TS1$
אבל חשוב להרגיש שגם היום אנחנו מחפ־
$TS1$מחפשים$TS1$
אחד פצוע בינוניוכל השאר
שמונה
זיקים $DN2$והמקום נסגר כשטח צבאי סגור ולא
קים
חיילים
המשפט ה־ של מחוזות
$DN2$מחפשים $DN2$משפחות שמוכנותלהיות אומנהולקבל
שים
פצועיםקל.
התקשרה
נתנו לו לצאת משם .אמא שלו
בתוך כך ,ועידת
של לשכת עורכי הדין הודיעה כי תעתיק את
לטלפון:
ילדים .נשמח אם יפנואלינו
לביתם
אלי שאני אעשה משהו כי היא פחדה על
הוועידה מתל אביבלאשקלון ,גם כןלמלון
08 6654292״.
הבן שלה ,אבל לא היה מהלעשות .עד אחת
8.62
לאונרדו.בוועידה שתיערך ב־
מי שהופתעו במהלך המבצע היו אנשי
לפנות בוקר הוא היה שם .בכל מקרה ,כבר
עתידים
00
להשתתף יותר מ־  600איש ,ובהם מבקר המ־
$TS1$המדינה$TS1$
מכון םאמיט העוסקים בהשמה של ילדים
עכשיו אני רואה התעוררות ,אנשים חוז־
$TS1$חוזרים$TS1$
$DN2$המדינה $DN2$יוסף שפירא ,פרקליט המרינה שיניצן,
דינה
שתושבים רבים עזבו אתהעיר ,היו
בזמן
במשפחות אומנה ,כאשרקיבלו פניות רבות
וזרים $DN2$לשגרה .אני מאמין שביום ראשון ,אם
רים
ליבני ,נשיא בית המש־
$TS1$המשפט$TS1$
המשפטים ציפי
שרת
דווקא כאלה שהחליטולהגיע לאשקלון
ממשפחות באזור הדרום .״היו לי פניות
לא יהיו אירועים חריגים ,אנחנו נראה חזרה
לענייני מודי־
$TS1$מודיעין$TS1$
העליון אשר גרוניס ,השר
פט
$DN2$המשפט$DN2$
לטובת הזדהות .הפעם היו אלה חברי התאח־
$TS1$התאחדות$TS1$
ממשפחות מעוטף עזה,מאשקלון,
דווקא
מלאהלשגרה״.
בוז׳י
יובל שטייניץ,יו״ר האופוזיציה ח״כ
הקבלנים.
$DN2$התאחדות $DN2$בוני הארץ ,הארגון הארצי של
דות
אשדוד ומכרמיה שזה מקסים״ ,מספרת מירה
עין
$DN2$מודיעין$DN2$
000
הרצת ואחרים.
לאונרדו בה־
$TS1$בהשתתפות$TS1$
השבוע התקיימה ישיבהבמלון
ורקר ,מגייסת משפחות אומנה במכון סאמיט,
יו״ר מחוז תל אביב והמרכז של לשכת
$DN2$בהשתתפות$DN2$קבלנים מכל רחבי הארץ ,וכן במ־
$TS1$במעמר$TS1$
שתתפות
״היתה יצירת קשר ראשוני עם חמש משפ־
$TS1$משפחות$TS1$
הפסקת האש הנוכחית ,שככל הנראה תה־
$TS1$תהפוך$TS1$
אמר:
נוה
אפי
הרין
שניהל
בובליל,
נסים
ההתאחדות
נשיא
אש.
תחת
אחת
השמה
אפילו
לנו
והיתה
חות
$DN2$משפחות$DN2$
לסיכום
לקבועה ,עשויהלהיות הזדמנות
פוך
תהפוך$DN2$
״העברת
עורכי
עמר
$DN2$במעמר$DN2$
עו״ד
המשפט
המשפט וטקס פתיחת שנת
את הישיבה .סניףאשקלון והעומד בראשו,
היה תינוק בן יומו שיצא מביתהחולים לאחד
במספרים ,וכך מתחילת המבצע 233 :רקטות
ועידת
תביא איתה לאשקלון מאות עורכי דין ,שו־
$TS1$שופטים$TS1$
לארגון הישיבה.
דודרוזנר ,היו האחראיים
מהיישובים באזור .זה מרגש מאור לראות את
שוגרו לעבר העיראשקלון 138 ,מהן יורטו,
פטים
״אני מורהלסניףבאשקלון שהסכים בש־
$TS1$בשמחה$TS1$
שמונהנפלו בתוך העיר ,עשר רקטותנפלו
$DN2$שופטים $DN2$ובכירים
מהמשקהישראלי .הגעתם
המשפחות שלמרות הלחץולמרות האזעקות
תהווה קריאה חד משמעית מדינת ישראל
$DN2$בשמחה $DN2$לארחאותנו״ ,פתחבובליל את הישיבה,
מחה
חושבות ורוצות לקבל ילדי אומנה
בשט־
$TS1$בשטחים$TS1$
באזור התעשייה הדרומי ו־  40נפלו
עדיין
להצדיע לתושבי הדרום
״באנו
כרגיל ,לא משאירים
לביתם .אנחנו תיפקדנו
חים
וקבלני הד־
$TS1$הדרום$TS1$.
שטחים $DN2$פתוחים.חייל אחד נהרג:ג׳ורדן בן סי־
$TS1$סימון$TS1$
חזקה ומאוחרת ,ונוכחותם יכולהלסייע
לכלכלתהאזור״.
$DN2$הדרום $DN2$.כל מי שנמצא כאןאלו האנשים שבונים
רום.
החולים״.
אףילד בבית
שהתגורר
מצרפת
בודד
חייל
ז״ל,
מון
ימון$DN2$
בעיר
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מהן יור \ו,

שמונה נפלו
בתוך העיר,
רק \ות

עשר
נפלו באזור
התעשייה
הדרומי
ו־  48נפלו
פתוחים

