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 mnumהדוצחימ שישתחדדו ממתינותלבטחן:״אבו מאזן  innnאותמ
חביתח״ דווקאלפניחמחווח :ושח רקטותנודו לעבדישדאל ,אחתיורטה
דניאל

סיריוטי,

גדיגולו לילד
ולילד

שובל

כזמן שבישראל
$TS1$לשחרור$TS1$
לשח־
כמתה מורט עצםימ
שחרור $DN2$האסירים ,ברשות הפלשתי־
$TS1$הפלשתינית$TS1$
רור
נית
תינית $DN2$מתכונניםלערוך להם קםלת
משפחות
פניםולפתוח םחגיגות.
ממתינים

הרוצחים

$TS1$אתמול$TS1$
את־
המשוחרריםהביעו

מול $DN2$ביטחון שיקיריהןחדלו
מול
הטרור ולא שבחולברך את יו״ר
הרשות ,אבו מאזן,עלהמהלך.
מדרכי

רוב

האסירים בפעימה

הנוכחית

uiriDtyn

של

האסיר

מוקבל נאג׳ח

מתכוננת

לשובו,

אתמול

הם אנשי פת״ח .חמישה מהם ישו־
$TS1$ישוחררו$TS1$

לעזה ו־ 21
חררו
שוחררו$DN2$

מהםיישלחו לגדה לעיסא

לאחרונים
המערבית.

מת
$DN2$ברשימת$DN2$
תיערך קבלת

עבד רבו ,הוותיק ברשי־
$TS1$ברשימת$TS1$

המשוחררים,

שהורשע

ברצח

פנים רשמית וחגיגית ,בהשתתפותו רויטל סרי ורוןלוי מדרוםלירו־
$TS1$לירושלים$TS1$
$DN2$לירושלים $DN2$ב־  1984״אנחנו מאושרים״,
שלים
של אבו מאזן .לאחר מכן ילך כל
אמרוהוריו,״ומודיםלאלוהיםולא־
$TS1$ולאבו$TS1$
אסירלביתוולמשפחתו .״ער שא־
$TS1$שאראה$TS1$
בו
$שאראה $DN2$את אחי בבית ,אני לאאאמין״,
ראה
$DN2$ולאבו $DN2$מאזן על הבשורה הטובה .עיסא
תמיד היה נאמןלפת״ח ,והוא לא
אמר אחמד דאמוני ,אחיו של מו־
$TS1$מוחמר$TS1$
יכול להיות מסוכן לישראל .בז־
$TS1$בזכות$TS1$
שרצח ב־  1990את
$מוחמר $DN2$דאמוני,
חמר
$DN2$בזכות $DN2$אבו מאזןהילדיםשלנו בבית״.
כות
החייל אמנון פומרנץ ,״הוא וחלק
מהאסירים

ששוחררו היו

הוא

על

אמורים

ייהאחחות

חמאם"

ועליו האחריות״.
הכתובת

בעקבות הירי הינחהצה״ל את כל
הגובלים
החקלאים העובדים בשדות
ברצועת עזה שלא לצאת
לעבודות.
לדברי ראש המועצה האזורית חוף
אשקלון ,יאירפרג׳ון ,״הירי הוא
התמוהה
ערות נוספת להחלטתה
של הממשלה לבטל חלק ממרכיבי
הביטחון של יישובי עוטףעזה״.
רקע זה פנו

ראשי המועצות

האזוריות בדרום לשר
יעלון ,בבקשהלקיים
משה

להשתחרר בעיסקת שליט וברגע
פגישה
שחרור
ובינתיים ,רגע לפני
האחרון שמם יצא מהרשימה .הל־
$TS1$הלוואי$TS1$
האבטחה ביישובי
הפסקת
בנושא
האסירים הטעם המר של המחווה
הלוואי $DN2$ששני הצדדיםיגיעו למסקנה
וואי
עוטף עזה .״ברגעים אלה הגיזרה
רק התגבר :שתי רקטות נורו את־
$TS1$אתמול$TS1$
ששלום עדיף עלמלחמה״.
מתחממת״ ,כתבו לשר הבי־
$TS1$הביטחון$TS1$
שוב
$DN2$אתמול $DN2$מעזהלעבר יישובי חוף אשק־
$TS1$אשקלון$TS1$.
גם בני משפחתו של שביר קאסם מול
$DN2$הביטחון $DN2$ראשי הרשויות אלון שו־
$TS1$שוסטר$TS1$
טחון
ידי
יורטה
מהן
אחת
טהאר חאזם ,שרצח ב־  1994את לון.
$DN2$אשקלון$DN2$.
על
מערכת
$DN2$שוסטר $DN2$משער הנגב ,חייםילין מא־
$TS1$מאשכול$TS1$
סטר
כיפתברזל,ואילו השנייה התפו־
$TS1$התפוצצה$TS1$
אייזיק רוטנברג באתר בנייה וני־
$TS1$ונידון$TS1$
$DN2$מאשכול $DN2$ויאירפרג׳ון מחוףאשקלון.
$TS1$נפגעים $TS1$שכול
$DN2$התפוצצה $DN2$בשטח פתוח .לא דווח על נפ־
צצה
עולם ,אמרו ל״ישראל
ידון $DN2$למאסר
דון
הוא
״הירי
כי
הוסיפו
הם
רכוש.
נזקי
או
קבלת
הכינו
הם
כי
היום״
געים
עבורו
עוברה
$DN2$נפגעים $DN2$על
הטרור
מנהרות
קיימת ,וכך גם
לירי ,כלי טיס של חיל
בתגובה
גדולה .״אחי כבר אינו תומך
פנים
וניסיונות החדירה .לאנוכל לקבל
משגרים
האוויר תקף אתמול שני
בטרור״ ,אמר אחיו סועאר והוסיף:
החלטה שגויהזו ,שפוגעת בביטחון
ברצועת עזה .זוהתה פגיעה במט־
$TS1$במטרות$TS1$,
״הוא רוצה להשתחרר ,להתחתן
התושבים״ .בחמישי הקרוב אמורים
$DN2$במטרות $DN2$,ומדוברצה״ל נמסר כי״צה״ל
רות,
ולהביאילדים
לעולם״.
לעזוב את עמדות הש־
$TS1$השמירה$TS1$
לפגיעה באזרחי חיילי צה״ל
יסבול כלניסיון
לא
במחנההפליטים דהיישה בבית
$DN2$השמירה $DN2$ביישובים.
מירה
צה״ל .חמאס
ובחיילי
מדינתישראל
מצפה קבלת פנים מיוחדת
לחם
הביטחון,

