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בדרום
להיפתח היום
בריכת השחייה בשדרות אמורה
על ידי כיפת
ברזל,חילהאוויר תקף בתגובה

אבלההסלמה בעוטף עזה נמשכת

״ישאווירה שלמלחמה
בפתח׳/

שתי רקטותיורטו

אומרים התושבים

לשיגור .רסיסי הרקטות שיורטו התפזרו
בין שיגור
ואליאור לוי
צורי ,מתי סיבר אליאור
מתן צורי
ונחתו בשטחי היישובים .איש לאנפגע ,ונגרם נזק קל
תושבי הדרום מתחילים לחשוש שאת הקיץ הזה ,לרפת .נוסף על כךנפלו שתי רקטות נוספות בשטחפלס־
$TS1$פלסטיני$TS1$.
,ה
מההתפוצצות נהרגה פעוטהפלסטינית בת
$DN2$פלסטיני $DN2$.כתוצאה
טיני.
ובמרחבימ
בממ״דימ
י* כמו קיצים בעבר ,הםיבלו
שלוש .אזעקת ״צבע אדום״ נשמעה גם במועצות האזורית
אמש נורו
מאשר בים ובבריכה.
המוגנים הרבה יותר
שער הנגב ושדות נגב.
שתי רקטות קסאמלעבראשקלון ויישובי המועצה האזו־
$TS1$האזורית$TS1$
שגרת החיים תיפגע .״אנחנו כבר הת־
$TS1$התרגלנו$TS1$
יימשך או יחריף
אנשי הביטחון ביישובי עוטף עזה מתעדכנים מדי יום
הרקטות יורטו על ידיסוללות כיפת
אשקלון.
רית
$DN2$האזורית$DN2$
$DN2$התרגלנו$DN2$למצב״ ,אמר אמש נחום ,מנהלהקהילה של היישוב
במידעהמודיעיני שמתקבלמצה״ל ,וכל עוד הצבאפועל רגלנו
ברזל .מאז תחילת מבצע ״שובו אחים״ נורו כ 20 -רקטות
שבו התפוצץ קסאם .״היה פיצוץ חזק מאור ,מצאנו את מקום
נשמרת .ביישובי הדרום נוצר
ביהודה ושומרון הדריכות
לעברעוטן! עזהוגבול הדרום.
למזלנו לא נפגעו אנשים,ולא נגרם נזק .אני מקווה
נופלות רקטות ,הנפילה.
פלסטיניים דיווחו כי כלי טיס של חיל האוויר
מקורות
בימים האחרוניםריטואל קבוע:לפנות ערב
שהמצב לאיידרדר״ .ראש המועצה האזורית חוףאשקלון,
תקפו מוצב שלהזרועות הצבאיות בצפון רצועתעזה .בנוסף ובלילה צה״ל משיבופוגע במטרות בעזה.״האזעקות מר־
$TS1$מרעידות$TS1$
קהילתי .נעמוד איתן
פרג׳ון :״ישלנו הון אנושי וחוסן
יאיר
$DN2$מרעידות $DN2$אתהלב ,וההפצצות של צה״ל מרעידות את הבתים.
הותקפו מוצב של המשטרה הימית ממערבלדיר אל-בלח
עידות
שבועיים״ ,סיפרה אתמול אם לש־
$TS1$לשני$TS1$
ויעד נוסף בחאןיונס.
גם בסבב ההסלמההנוכחי״ .תמירעידאן ,ראש המועצה
זאת המציאות כבר כמעט
שרות נגב:״האירוע הזה מדגיש את חשיבותו של הרבש׳׳צ
$DN2$לשני$DN2$ילדים מקיבוץ במועצה האזוריתאשכול .״יש אווירה של
ני
בימים האחרונים ,כמעט מדי ערב ,בכל פעם ביישוב אחר,
ביישובי עוטף עזה .ההחלטה של פיקוד העורף לקצץ את
מלחמה בפתח .ברורלנו שיש קשר בין מה שקורה ביהודה
ולעיתים באים אחריה יירוטים
נשמעת אזעקת ״צבע אדום״
משרותיהם היא שערורייתית ומנותקת מהמציאות״.
אצלנו .זה מאוד מדאיג .אנחנו
לבין מה שקורה כאן
ושומרון
ברזל .אמש זה קרה פעמיים בטווח של חמש דקות
של כיפת
בשמיים
מאוד

הגדול ,יש הרבה
רגעלפני החופש
ויש הרגשה שהכל עומד בסימןשאלה״.
עם זאת ניכר מאמץ אמיתי לשמור על השגרה .בשדרות,
למשל ,תיפתח היום בריכת השחייה אחרי שהייתה סגורה
וכלכליות.
בחמש השנים האחרונותבגלל בעיות ביטחוניות
ההתרגשות בעיר בשיאה ,אבללכולם ברור כי אם המצב
מאוד תוכניות,
פעילות,

