 200אלף
תלמידים
קצץ

נשארמ בבית

שנפגע

צה׳ל

בוחן

מפצצת

אתמול

בית

מרגמה,
.בדרום

בעקבות עשרות הרקטות שנורו בסוף השבוע לשטחישראל :בפיקוד העודף

החליטו להשבית את הלומודש
מרצועת עזה

ב״שובש

שנמצאש בטווח של
7-04

ק"מ

נערכש להפעלת מערר הלמודה מרחוק

במשרדהחונור

ראשו ה״שובש:
״לא ניתןלטרור
לשללנו את ח״ם״
״לא

ניתןלטרורהמזוויע הזה

לנהללנו
כרגיל,
שכים
$DN2$נמשכים$DN2$
בטווח של

את החיים .החיים נמ־
$TS1$נמשכים$TS1$

iiiimuiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiuiiti

יעל

ביישובים

באר שבע ,אשדוד ,אש־
$TS1$אשקלון$TS1$,

ברנובםקי ,גדי גולן

חוףאשקלון

$DN2$החינוך $DN2$ביישובים
נוך
ושער הנגב.

$TS1$להבים$TS1$,
לה־
קלון ,נתיבות ,אופקים ,רהט,
$DN2$אשקלון$DN2$,
ולילד שובל
לילד
הדרום לא יפקדו את מוסדותהלי־
$TS1$הלימוד;$TS1$
$DN2$להבים $DN2$,קריית גת ,קריית מלאכי,
בים,
$DN2$הלימוד; $DN2$באוניברסיטתבן־גוריון לא מת־
$TS1$מתקיימים$TS1$
מוד;
בעקבות ההסלמה בדרום לקיה ,עומר ,גן יבנה ,יבנה ,יישובי
לימודים,ולפיכך גםקרנבל
קיימים
$DN2$מתקיימים$DN2$
גדרות ,בניה ,קדרון ,גדרה,ובמועצות
הודיע אמש פיקוד העורף
בנוסף ,גם רוב

הסטודנטים באזור

הנמצאים

קילומטרים מרצועת עזה
עד שבעה

בעתיד״.

כך

וכך הם יימשכו גם
אמר

אתמול

ראש

המועצה האזורית אשכול,
יתקיימו כסדרם ,בשל העובדה כי הם
ילין.
ממוגנים ברמה גבוהה .גם במכללת
דנילוביץ' ,שסייר במוקד
ביק
$DN2$רוביק$DN2$
ספירהודיעו כי בשל המיגון שקיים
העירוני בעיר יחד עם השר לה־
$TS1$להגנת$TS1$
כרגיל.
במכללה יתקיימוהלימודים
פורים שתוכנן על ירי אגורת הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$,
האזוריות באר טוביה ,יואב ,מרחבים,
השבתתהלימודים בטווח של
על
וילנאי ,התייחס
$DN2$להגנת $DN2$העורף מתן
גנת
בתוך כך ,בפיקוד העורף מנחים
$DN2$הסטודנטים $DN2$,כמו גם כ־  70מבחנים במו־
$TS1$במועד$TS1$
דנטים,
לכיש ,שפיר ,חבל יבנה ובני שמ־
$TS1$שמעון$TS1$.
ק״מ מרצועת עזה .כ־ 200
7-04
גם הוא למצב וציין כי ״המחב־
$TS1$״המחבלים$TS1$
הנמצאים
את האזרחים שביישובים
שאמורים היולהתקיים היום
$DN2$במועד $DN2$ב׳
$DN2$שמעון$DN2$.התלמידים באזורים אלהיקבלו
אלףתלמידים כאזור הדרום יישא־
$TS1$יישארו $TS1$עון.
עד
$DN2$״המחבלים $DN2$שפוגעים באזרחים תמימים
לים
בוטלו.הלימודים לא מתקיימים
משימות מתוקשבות בתחומיהלימוד
יישארו $DN2$היום םםית ,וםמחוז הדרום במ־
$TS1$במשרד$TS1$
רו
במרחק של עד  40ק״מ מרצועת עזה
צריכים לדעת שדמם בראשם״.
גם במכללת סמי שמעון בבאר שבע להיכנס למרחב המוגן בהישמע אז־
$TS1$אזעקה$TS1$
פעילויות הפוגה.
וכן יתקיימו
שרד
$DNבמשרד $DN2$החינוך ערוכים להפעלת
גדיגונן
$DN2$אזעקה $DN2$או קול נפץ ,ואסרו על התקה־
$TS1$התקהלויות$TS1$
$TS1$במועצות $TS1$ובמכללתאשקלון.
מערך הלמידה מרחוק.
עקה
הלימודים יתקיימו חלקית במוע־
$DN2$התקהלויות $DN2$של יותר מ־  500איש.
$TS1$החינוך $TS1$לויות
הלימודים במוסרות החי־
עם זאת,
$DN2$במועצות $DN2$האזוריות אבו בסמה ,שדות נגב,
צות
יתקיימו היום
הלימודים לא
חיים

ראש עיריית באר שבע רו־
$TS1$רוביק$TS1$

בניוקניו
בני וקנין

אנחנו חזקים ,בינתיים

לצערי ,זו אינה הפעם הראשונה שאני נדרש לנהל עיר
לצערי,לחיות
הורגלו גם כן,
מתקפת
טילים ,ותושבי העיר
אש אחת לכמה חודשים .קוראיםלזהאצלנו ״סבב״.לשמוע אז־
$TS1$אזעקות$TS1$
$DN2אזעקות $DN2$מחרידות,לרוץ לממ״ריםולמרחבים המוגנים,לחוות את
עקות
להודעה רשמית שקרה או לא
דקות המתח הבלתי נגמרות עד
תחת

תחת

קרה משהו .זהו

הסבב הרביעי או

שבהניהלתי עיר
בסבב

הקודם

תחת

אש

איבדה העיר את

החמישי מאז עופרת יצוקה,

במשך

כחודש

מזלנו,
ימים.לרוע

אחד מטובי בניה,

משה עמי coc

מטיל
בסוף השבוע האחרון ,כמו בסבבים הקודמים ,כיפת ברזל
יעילות מדהימה של יותר מ־  90אחוזיהצלחה .זה בוודאי
הוכיחה
תורם גםלביטחון האישי של תושבי העיר .אבל אני שב ומד־
$TS1$ומדגיש$TS1$
שכיפת ברזל לא מכסה
$DN2$ומדגיש $DN2$בכל הזדמנות :האחוזים הבודדים
גיש
עלוליםלעלות במחיר חיי ארם .גם רסיסים של טיל גראד או
יכוליםלהיות מסוכנים .לכן אני
של טיל מכיפתברזל שיורט
ולנהוג על פי כללי הבטיחות
מבקש להמשיךלהיות זהירים
שפגע פגיעה ישירה ברכבו.

שמכתיב פיקודהעורף.

אתמול

התקשרו אלי

ראש

הביטחון אהוד ברק .עידכנתי

הממשלה
אותם

בנימין נתניהו

ושר

בהתפתחויות ,והם בעיקר

ביקשו לשמוע על כוח העמידהשלנו .אמרתי להם
אשקלון מגלים חוסן ומוכנים לתת גיבוי למהלכים
הסרת האיום מעזה .זה
ולאפשר לדרג המדיני להשלים את
מהתושבים.
המסר שאני מקבל
ההחלטה שלי אמש לאלקיים אתהלימודים התקבלה במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
$DN2$במסגרת $DN2$התייעצויות עם גורמי צבא וביטחון ,ומתוךשיקולים
סגרת
מדורים שלא לאפשר לתושבים לשמש מטווח של טרוריסטים.
הלימודים ,בי־
$TS1$ביטול$TS1$
השבתת
אנו מצידנו מוכניםלספוג את המחיר:
בתנאי שראש הממשלה
$Dביטול $DN2$הופעות ושיבוש המערך האזרחי
טול
ושר הביטחון,שעליהם אני סומך ,אכן יעשו הכל כדי להסיר
שתושבי

צבאיים

את האיום

לעורף

יש

בסבב הזה וימנעו בעתיד

מגבלת

סף.

סבבים נוספים .כי גם

חזקים ,בינתיים
כראש

עירייתאשקלון,

הראשונה שאני

זו אינה

הפעם

נדרשלנהל עיר תחת מתק־
$TS1$מתקפת$TS1$

לצערי ,כברהורגלו
פת
$DN2$מתקפת$DN2$
טילים .תושביהעיר,
בחיים תחת אש .הםאפילו מוכניםלספוג את
המחיר

של

האיום ,אך

שיבוש חיי

השיגרה ער

גםלזה יש מגבלת

שיוסר

סף07 nil .

