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חוף אשקלון

"ם״ה בהצלת חיים" אמר
לחיילים
חוף הים בעזה",כולנו מצטערים על
►ן^אתי
״לק עכשיו מתבהרת התמונהבמלואה,
של ארבעתהילדים בחוף הים בעזהאתמול״
לתקרית.״חיל האווירהישראלי עושה מאמץ
פרס
הייתה זו תכנית רצחניתלבצע טבח רחב
היקף בחברי קיבוץ סופה .בזכות צה״ל נמנע עליוןלהימנע מפגיעה בחפים מפשע ,הוא נוקט
אסון כבד .מדובר
זהירותכפולהומכופלת כדי
למנוע פגיעה באזרחים.
בהפ־רת מנהרה שמגיעה
אל תוך היישוב ,כשכוונת  13המחבלים הייתה
אני אומר זאת בלבשלם- ,בצבא ההגנהלישראל אין

הח״ס

אובדן

התייחס

לצאת ממנה,לחטוףולרצוח

ברזל',איני יודע מההיינועושים.ללא כיפתברזל.
אתם עוסקים בהצלת חיים של ממש*.

כאמור ,את ביקורו החל פרס בביתהילדים
וילדיםלשיחה
זיקים ,שם נפגש עם אימהות
בה הם פרסו בפניו את

עם מצבי הלחץ

את חבריהקיבוץ" ,כך אמר
נש־א המדינה ,שמעון פרס,

בקיבוץ

מרגשת,

ההתמודדות

והקשיים בעקבות

האירועים האחרונים .רום בן ה-

בעת ביקורובסוללת

כיפת

שעבר.

פרס

אמר לנשיא
ילדים
להיות
כדורגל
רגילים ,לשחק
ולנשום אוויר בחוץ ,נמאס מהצבע
האדום ,כל הזמן יש צבע אדום.

שלמחבלים מהיםלקיבוץ

האדום רודף אחרינו ,אנחנו

ברזל,

בשבוע

פרס" ,אנחנו רוצים

אמר את הדברים בהתייחסו

לסיכול

החדירה

ניסיון

לא
אזעקות ,לא

קודם

בעוטף עזה ,כשבוע

לכן.

הצבע

רוצים את הצבע הזה .יש

נשיא המדינה הוסיף כי
המנהרות

איום

הוא

וכי בכל רגע נעשיםניסיונות

שלוב".
רוצים

לחדור
לישובי הדרום
ולפגע
באזרח־ס,
"לצערי ,יש מאות
מנהרות
ולפני שבוע היינו
לניסיון חדירה של
עדים גם
מחבלים דרך היםלקיבוץ
זיקים.
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ארגוני

הצבאית

־־מאל

דבר

שאני רוצה יותרמלהיות בזיקים,

בעזה
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דרך

ואני עדיין ציונית גאה ,אין

העז

הטרור

ובראשם הזרוע

היקף

אתל ,סבתא של אלה ,שעלתה
לישראל בזמן מלחמת יום הכיפורים
מברזיל אמרה,״אני נמצאת בקיבוץ
זיקים מאז מלחמת יום כיפור ,אני
חווה על בשרי את כל המשברים

אץלזלזל בתופעת

המנהרות

נמצאים

במרחב המוגן ,אבל עדיין אנחנו

ממשי,

וברצון

תמיד אנחנו

הרבה

של

זה

הביתשלי,

ובית חזק וחסון

לא

עוזבים״.
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המנהרות .אני

לשב׳׳כ
מצדיעלחילהאוויר,
ולחיילי צה״ל עלסיכול
לזרועות המודיעין
הפיגוע ועמידתם האיתנה מול ארגוני הטרור
בים באווירוביבשה".

את ביקורו בדרום,

המצב הביטחוני,

בעקבות

החל נשיא המדינה בקיבוץ זיקים ,במועצה
האזורית חוףאשקלון" ,באתי עכשיו מקיבוץ
זיקים ,ופגשתי

שםילדים

ואימהות

הנחושים

"חוזקו של צה״ל זה העורף.

קיבוץ זיקים בפרט ועוטף עזהככלל ,רוציםשלום.
אדישות לח״ אדם ,בעוד השיטה בה נוקט החמאס
במשך כל השנים אנו עובדים על חיזוק החוסן של
היא רצח ,שפיכות דמים ושימושבילדים ובנשים
לטיליםשלהם .החמאס אינו רוצה בטובת הקהילות ,זד ,נותן שקטלאזרחים כדי לאפשר
כמגן אנושי
וחורבן" .הנשיא הדגיש כי למדינהולצבא
לפעול״ ,אמר ראש המועצה האזורית
אנשיעזה ,אלא רק בהרס
פרג׳ון.
אשקלון ,יאיר
חוף
אזרחיעזר ,אינם אויבים של מדינתישראל",האויב
שלנו

הם ארגוני הטרור בעזה .אנו רוצים ברווחת

עזה ומי

שממיט על עזה הרס ואסון כבד הם ארגוני

הטרור עצמם״,

ליריהטילים
ולפעולות
הישראלי,
העורף
לא פשוטה" אמר.

את אומץ
ליבם ,זו התמודדות

במהלך

והילדים ,צייר איתם
הנשיא חיבק בחום את האימהות

ציורים וסיפר להם עד כמה עם ישראל
״אתם הגיבורים האמיתייםשלנו ואני יודע כמה קשה
לכם תחת הצבע האדום אבל שתדעו שכל עםישראל
ההתמודדות הקשה
מסתכל
עליכנ :וגאה בכם על
והאמיצהשלכם״.
גאה בהם,

להמשיך
ולחיות בקיבוץ ולא מוכנים
להיכנע
הטרור .אנ־ מעריך את

תושב״

מסיכת העיתונאים

נשא

דברים גם

מפקד

מערך ההגנה האווירית ,תא״ל שחר שוחט ,שעדכן

רקטותמעל

כי"סוללת כיפתברזל ירטה מעל
חיילי
אשקלון.
מרחב
ולהישאר פרוסים
ולהגן עלישראל
להמשיך
חיילי
ככלשיידרש" .הנשיא הביע הערכהכלפי
ווי

מערך ההגנה האווירית נחושים

יום קודם לביקור
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פלשתינים ,בני

נהרגו

ארבעה ילדים

בהפצצות

של צה״ל על

בשטח
כיפת

לתגובות כנסולאתר:
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