ראשי מועצות בדרום :״מאסנו
המופרות ללא כל התראה מוקדמת״

בהפסקות

תמיר עידאן ,ראש מועצה אזורית שדות נע:״הירי

אש

בהפסקתהלחימה

מוכיח כי הצד השני אינומעוניין

ויש

להגיעלפתרון שיבטיח שקטלאורך זמןלתושבי הדרום ועוטף עזה״
יוחאי

עופר ,נעמה אנגל משאלי אלישע
ואלישע
עופר

ירילעבר

קאהן

בהפסקות
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ללא

קשהבניסיוןללחוץ
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הקבינט במבחן

עליולחתום על

ממוגנים .יש מקלטים
ראשי מועצות בדרום הגיבו
שאינםמסוגלים לאכלס
בחריפותלירי הרקטותאתמול,
להוביל
הקבינט ,כל עור הוא ממשיך
מעוניין בהפסקת הירי
השני אינו
התלמידים והצוותים החינוכיים,
שהפר את הפסקת האש.
את התהליך שיביא לשקט ארוך
להגיע לפתרץ שיבטיח שקט
ויש
שי חג׳ג' ,ראש המועצה ובכלל ,בלתי אפשרי להגיע
טווח
האזורית מרחבים ,אמר כי״ארגוני
מהכיתות למקלטים תוך  30 20לאורך זמןלתושבי הדרום ועוטף
לעוטף עזהולדתם .זה הרגע
אינם
חמאס
ובראשם
הטרור
להשתמש בתבונה בכוח הצבאי על
שניות .אנו מצפים מהממשלה עזה״.
מנתלנצח מדינית את
ראש המועצה האזורית חוף
הסכמים פעם אחר לדאוג למיגון ראוי והולם
מכבדים
המערכה״.
חלק מהתושבים הביעו תחושה
פרג׳ון ,קרא לממשלה
אשקלון ,יאיר
במוסדות החינוך בהקדם".
פעם .לא נקבל ירי לעבר
התחדשות הירי כי בניגוד
תמיר עידאן ,ראש המועצה ״לפעול באופןמיידי ונחרץעל מנת לפני
יישובינו ועל הממשלה לדאוג
תתחדש .״אני
לעברנו .לאנסבול לעבר האש לא
להשבית כל ירי
התייחס
שדות נגב,
אזורית
לביטחונםולשלומם שלאזרחיה״.
מאמין שיהיה שקט" ,אומר נתן
חג׳ג׳ הוסיף כי "בימים הקרובים להתחדשות הירי ואמר :׳׳אנו עוד איום רקטות ,נאפשר לממשלה
מצפים מממשלתישראל ומכוחות להתוות מדיניות של שקטתמידי״ .בר־יוהאי ,תושב שדרות .״קשהלי
הלימודים,
אמורה להיפתח שנת
ילין ,ראש המועצה להאמין שביבי ייתןלעצמו לצאת
הביטחוןלהגיב בעוצמה נגד כל לדברי חיים
ומוסדות החינוך שלנו אינם
בודדים,
את

כל

כל

ישובי הדרום.

מאסנו

האזוריתאשכול",הירי מעמיד את

בתוך

התראה

מוקדמת .הירי היום,

הפסקת האש ,מוכיח כי הצד

אלו

ההסכם .ברגעים

אנו תומכיםועומדים מאחורי

עד כרי כך
האש

הוא לא

פארש .אם

תתחדש

ייצא טוב מכלכיוון

מימיןומשמאל".
אפשרי
הוסיףלגבי שכניו" :בשדרות כבר
לא מתייחסים לחדשות .אנשים
הוא

פה כבר דימיואשים".

גורם במועצה האזורית שער
הנגב

סבור כי

לקראת

הסכם

״אנחנוהולכים
שייחתם בחצות,

וכך

השקט יימשך ,אך

לא כולם

חושבים כמוני .זו פעם

ראשונה

שתושבים מעידים כי הם מאמינים

יותר למה
לממשלה,

אומר

מאשר

שחמאס

כי עד עכשיו

חמאס

קיימו את מה שאמרו״.

