>-

מוחים

הורים

על

העברת המיגןניןת
נפרדים מהבינוחוו?
הצבת
בקיבוץ

המיגוניות

צילום:

קיבוץ

יד־מרדכי

מיגון
בעירבון

מוגבל
הטילים,
למגן את בית־הספר הנמצא בטווח
ביד־מרדכיהחלו
בינתיים מסתפקים בכיתות ממוגנותניידות בגלל השקטהזמני
ליישוב חדש
הכיתות
יילקחו פיקודהעורף:המיגוניותמיועדות
אך

מתן

ייפלו פה עוד קסאמים? כל
העורףיכול לחתוםלנו שלא

צורי

כך

הרבה שניםנלחמנו בשביל לקבלמיגון ,והנה עכשיו פיקוד

ן^

העורףמחליט

לקחת את הכיתות בהינףיד .זה סיכוןאדיר״.

אך? שרק בעור כמה שנים יושלם המיגון בבית-
הספר ביד-מרדכי ,החליט פיקודהעור]? להוציא

בבית־הםפר הבהירו

הממוגנות

יחסמו

מהקיבוץ,

הנמצאבעוטך! עזה,

את

הכיתות

הכיתות

הם

כי לא
את

יוותרו

וכאשריגיעו לקחת

המנופים בגופם.

ראש

את

המועצה

האזורית חוףאשקלון,
קריטיים
הינם
הממוגנים
המבנים
נפש ,לא פחות.
להמשר
שהשקטעדיין לא
התנהלות תקינה של בית־םפר .מאחר
לאזורנו ,לא נסכים עם העברתם של חדרים ממוגנים
הגיע
למחסנים כאשר אנו זקוקים להם כאן מרייום״.
יאירפרג׳ון ,אמר :״מדובר בפיקוח

הניידות.

פיקוד העורף הודיע לבית־הםפר
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״שיקמה״
כיתות

בקיבוץ
ממוגנות

שניתנולפני שנים,
$DN2$ההסלמה $DN2$.אף שבית־הםפר ממוגן ברובו ,בכיתות הניידותהללו
למה.
גורם בפיקוד העורף הסביר והגיב :״מדובר בכיתות מו־
$TS1$מוגנות$TS1$
עדייןלומדיםתלמידים ,וייקח עוד כמה שנים עד שתושלם
$DN2$מוגנות $DN2$אבל זמניות ,כלומר הן אומנם מספקות הגנה ,אבל
גנות
שהכיתות יישארו
הבנייה .״אמרולנו שאם אנחנו רוצים
לא כמו שמחייב התקן .אלו מבנים שאמורים לתת פתרון
אצלנו אז שנשלם  250אלף שקל עבור כל כיתה .איזה מין
שבית־הספר הממוגןהושלם ,על הקיבוץ
לזמן קצר ,ומאחר
דבר זה?״ אמר אחד ההורים .״הכיתות האלומצילות חיים.
או המועצהלדאוגלכיתות ממוגנות בנויות .בנוסף מצאנו
אם פיקוד העורף ייקח את הכיתות,ניאלץלהניח במקומן
כי בחלק מהזמן בית־הספר עושה שימוש בכיתות שלא
התלמידים .ואז מה? חזרנו
קרוואנים כי איןלנו מקום עבור
משמשות חדר חשמל ,חדר שרת,
לימודים ,והן
לאותה נקודה .שוב הםילמדו במבנה שאינו ממוגן .מי ייקח לצורך
על זה אחריות?"
ספרייהועוד .הכיתות שאנומעוניינים לפנות מיועדות
לשמש יישוב חרש שהולך ונבנה בעוטףעזה ,ושם זקוקים
המשתתפת במאבק אמרה :״איפה נשמע דבר
אמא אחרת
להןיותר״.
כזה שלוקחים אמצעי מיגון בעוטף עזה? מישהו בפיקוד
$TS1$ההסלמה$TS1$.
ההס־
כשהמצב הביטחוני היה בשיא

