
לחימה
בנויבשטח

ישירהופגיעהנמשכוהשיגוריםכאשראשקלון,תושביעלעברקללאשבוע

קצרואףנמשךהביקוריםמצעדחרדהלנפגעיוגרמהבאשרכבהעלתהבבית

לברזילי,שקליםמיליון30הקצאתעלהודיעלפידיאירהשרראשונות:תוצאות

בעיתותהתושביםלצרכישקליםמיליון6.3להזריםהורהשלוםסילבןהשר

שלומהמנהיגותהתושביםשלהעמידהמכושרהתפעלותמלא״אניחירום

בעירביקורובמהלךנתניהוהממשלהראשאמרלכם״,מצדיעאניהערים,ראשי

השלישהשםעאיתן;הבצע

היזםועדהמבצמתחילת

העיר7jj>/שוגרורקטות166•—

ברזלכיפתע״ייורםורקטות104

׳סקופעיתונאיותהרשקו,ומיכלאזולאיקרן-אח־מאת:

אשקלון.עבראלגראדרקטות166נורואיתן׳׳צוקהמבצעמתחילתהחל

שבעועודהעיר,בתוךנחתושבעפתוח,בשטחנפלו26יורטו,מהם104

ותשעהפגיעה,מקוםלגביאיפולחלנוספותנפילות13עלהתעשייה.באזור

נפילה.ללאנשמעואזעקות

מתוכםנפגעים,381המבצעמתחילתקלטבאשקלוןבחיליהחוליםבית

בביתנקבעשמותםושנייםשונותגוףחבלותעם237חרדה,נפגעי110

25מתוכםהשונות,במחלקותמאושפזיםנותרומטופלים29כהעדהחולים.

חיילים.

7.71חמישייום

הימיםאחדאתהעירnyrהשבוע,לסוףמתכונניםאשקלוןתושביבעוד

יורטומתוכן11הבוקר,בשעותכברלעברהנורורקטות17שלה.הסוערים

הראשונהההומניסאריתהאשהפסקתכיהאומריםישברזל.כיפתידיעל
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לפעילישאפשרההיאהצדדיםשניהכריזועליה

אשקלון,שמיאתלהרעידחמאס

והתושביםהאש,הפסקתנמשכהשעותחמש

בבתילשבתלקניות,לצאתמנתעלאותהניצלו

שהייהשלשבועייםאחריצחאווירולנשוםקפה

המוגנים.במרחביםממושכת

נפתליהכלכלהשרלאשקלוןהגיעובמקביל,

מצבבהערכתגםשנכחסהר,גדעוןהפניםושרבנס

הרקטותנפילתבאתריהסתובבבגטהעירונית.

בביקורומרסיסים.נפגעואשרבבתיםבעיקרבעיר,

כעתהומןהניעברזל׳ל׳כיפתבנוסףכיבגטהכריז

צה׳׳ללכניסתראשוןרמזנתןובכךברזל׳,ל׳יד

מכן.לאתרשעותכמהשאירעהלעזה,

אזבצהריים,00:51השעהאחרידקהבדיוק

חמאסירהההומניסארית,האשהפסקתהסתיימה

התושבים,העיר,עבראלגראדיםמספרעוד

החמאסמצדכיהסיקולשקט,במהרהשהתרגלו

בכדיכנראההייתהאשהפסקתאותהמטרת

אשקלוןאתולהעמידעמדותלשפרלולאפשר

המפה,במרכז

מוקדמת,התרעהכלוללאהערב,בשעות

הבתיםחלונותאתבעוצמתוחריגפיצוץהרעיד

שהופעלהמבלינפילהזושהייתהשחשבמיבעיר,

זההיהכידקותמספרכעבורהתעדכןהאזעקה

וניצניםאשקלוןחופימעלשחגחמאסשלמזל״ט

צה׳׳ל,שלטילידיעלוהופל

לביתאדוםדודמגןידיעלהובהלאנושפצוע

אשקלוןבצומתמרכבושיצאלאחרבחילי,החולים

חולףרכבידיעלונפגעאזעקה,נשמעהכאשד

בנסיעתו.שהמשיך

7.81שישייום

הראשונההאזעקהפילחהבבוקר11בשעהכבר

המצבהערכתכן.שלפניבלילהששררהשקטאת

בהקראתנפתחהאשקלוןבעירייתשהתקיימה

איתמרהעירראשידיעלצה״לחיילילשלוםברכה

פיקודבהנחיותהחמרהישנהכינאמרעודשמעוני,

ובנילילדיםהפעילותאתלהגבירוהוחלטהעורף

מנותחלוקותאתוכןובל^יונים,במקלטיםהנוער

במקלטים.השוהיםלתושביםהמזון

עללראשונההעירראשהורהההנחיות,למרות

לפעילותמיוחדיםצרכיםבעליילדימ24הוצאת

ששהובזמןהשמחה,למרבהבטם־יה,קצרההפוגה

ויירוטיםאזעקותמספרמהםנחסכולעירמחוץ

בעירשוניםבאזוריםנפלומהרסיסיםחלקנוספים.

הביטחון.כוחותידיעלונאספו

מפכ׳׳להעירונילחס-להגיעהצהרייםאחר

הנעשהעללסקירהדנינו,יוחנןסנ׳׳צהמשטרה,

ומשםהעירייה,שלהיערכותהמבחינתבעיר

אחריו,לכיש.משטרתבכיריעםלפגישההמשיך

הגיעאהרונוביץ׳יצחקפניםלביטחוןהשרגם

בלשכתו.מור,אפיהעיר,ראשסגןעםלפגישה

העירתושביאתלחזקהפמליהיצאהמשם

,-,־במוקדיולסיורבמקלטיםהשבתאתשהעבירו
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HEn^lבאשעלההרכב

Stfשמעונילזירה.מגיעi*^^^₪B™ארוץאש".^^^'י

"'.^*11 11 L^^Mtfl

אשקלון.ברחבינפילות

הפעילדןגושעבראלשנורהמטחיותר,מאותר

נפילותעלדווהלאאךבאשקלון,הסירנותאתגם

שווא,אזעקתזוהייתההנראהככליירוטים.או

התושבים.בקרבהחרדהרמתאתהעלתהשרק

7.91שבתיום

אשקלון,תושביעלעברהומתוחהשקטהשבת

הסערה.שלפניהשקטזהכימניסיוןלמדושכבר

אתהוכיחהבעזהצה׳׳לשלהאינטנסיביתהפעילות

שלשעותלכמהזכווהאזרחיםכמתגמלתעצמה

נחת.

האזעקהנשמעההשבתיציאתלפנירגע

אחת.רקטהשלמוצלחיירוטואחריההראשונה,

חשמלכבלוחתכונפלוהמיורטתמהרקטהחלקים

יצאוהחשמלחברתצוותיבעיר.הרחובותבאחד

למקום.

להערכתהעירצמרתהתכנסהמכןלאחרמיד

פעילויותיתקיימולאכיהובהרשובבהמצב,

בעיר,החינוךבמוסדותהקיץקייטנותבמסגרת

תמשךכיהוחלטהספר.ובבתיהילדיםבגני

נוערובנילילדיםהחווייתיתהפעילותותתוגבר

העיר.רחביבכלובמתנ׳׳סיםבמקלטים

7.02ראשוןיום

בקרברבהלבהלהגרמורצופותאזעקותשתי

רקטות,חמשליירטהצליחהברזלכיפתהתושבים.

אחתורקמההעירברחביהתפזרורביםרסיסיםאך

הקרקע.מבתיבאחדגדרבחומתישירותפגעה

אשקלון,תחנתמפקדבפיקודותבלה,משטרהכוח

עלדווחלאוהבמקרההאירוע.זירתאלמיהר

צוותעל-ידישפונוחרדהלנפגעיפרטנפגעים,

השגתעדלהמשיךחייבים״אנחנוארדן:השר

בתשתיותופגיעההארוךלטווחשקטהמטרה

מוכניםוחיילנוהבית,עלבמלחמהמדוברהטרור.

זה״אתשווההיהשזר.שיידעוובלבדבחייהם,לשלם

לקתההעירתושבתרפואי.טיפוללקבלתםד״א

היאאליה.בסמוךשהיההדףגלבעקבותבחדרה

יכולהאינההיאוכיננעלותרגליהכיהרגישה

רגלהאתנקעהמכךכתוצאהמחסה.ולתפוסלצאת

אפשרולאוהחרדההלחץלהתרומם,הצליחהולא

ראשכאשרבה,לטפלהחלמד׳׳אצוותלזוז.לה

מחבקכשהואהטיפולניידתאלאותהמובילהעיר

להרגיעה.ומנסה

כיהמצבבהערכתשמעוניאמריותרמאוחר

אנשיםאדם,חיותמולבעזהפועליםצה״ל״חיילי

לחיים.ערךכללהםושאיןהמוותאתשמקדשים

מבתיפועליםוילדים,נשיםמאחורימסתתריםהם

ולמרותהספר.בבתיתחמושתומסתיריםחולים

כביריםמאמציםעושיםשלנוהחייליםהכל,

המצבהערכתאתמפשע״.בחפיםמפגיעהלהימנע

שנהרגוהחייליםשמותבהקראתשמעוניסיים

המבצעית.הפעילותבמהלך

לביתשמעוניהגיעהצהרייםאחרבשעות

הפצועיםהחייליםאתלבקרברזילי,החולים

עםשוחהבנוסף,היום,כללאורךאליושהוזרמו

אתלושהבהירלוי,חזיד״רהחולים,ביתמנהל

הממוגןהאגףשלבנייתובהשלמתהדחוףהצורך

עודנדרשיםלוי,ד״רלדבריהחולים.בבית

״המבצעהפרויקט.להשלמתשקליםמיליון30

ההכרחאתנוספתפעםלנומוכיחבעזההנוכחי

לספקשאמורהזה,החשובהפרויקטבהשלמת

הרקטותירימפניהרפואיולצוותלמטופליםהגנה

שמעוני.אמרעזה״,מרצועת

7.12שנייום

העיר,תושביעבוראירועיםעמוסיוםזההיה

בן-ג׳ורדןסמ״רשלמותועלבידיעהשהסתיים

שנהרגהעיר,ותושבאגוזבסיירתלוחםסימון,

עזה.ברצועתסג׳עייהבקרב

כמחציתכאשראשקלון,לכיווןנורורקטות17

כתוצאהפתוחים.בשטחיםנפלווהיתריורטומהן

שלהצפוניבאזורבאשרכבעלההיירוטמרסיסי

על-ידיופונתהבחרדהלקתה16בתנערההעיר.

הצליחמשטרהצוותהחולים.לביתמד״אכוחות

נפילה,בכלכמושוב,אךהאש,עללהשתלט

אשרוסקרנים,אזרחיםמצדרבההתקהלותהייתה

במהירות.עבודתהאתלבצעלמשטרההפריעה

חולדאי,רוןיפו,אביבתל-עירייתראש

העירניהולובחינתהזדהותלביקורלאשקלוןהגיע

עירייתראשגםעשהוכמוהוחירום.שגרתתחת

במקלטיםלסיורשהצטרףברקת,נירירושלים,

בקניונים.שהתקיימוהשונותבפעילויותוהשתתף

לביקורהגיעהלבנתלימודהתרבותשרתגם

ברזילי.התוליםבביתשאושפזופצועיםחיילים

הייתהבעירייהשהתקיימהנוספתמצבהערכת

המדיניהקבינטוחברהתקשורתשרשלבנוכחותו

לאחרהיום,מבין״אנישאמר;ארדן,גלעדביטחוני

שלהתפקודכמההעורף,להגנתכשרשכיהנתי

עמוד 18



משטרההבלןהרקטה.פינוי

mm
ומרכזיתשובהואהתושביםמולהעירייה

אשקלוןההברתי.ולחוסןללכידות

מהעריםלאומית,חשיבותעסעירהיא

שלההעמידהוכושרבדרום,הגדולות

kgאנחנוהעוגן.בהחלטהיאהטרורמולאל

:י^שקטהמטרההשגתעדלהמשיךחייבים
הטרור.בתשתיותופגיעההארוךלטווח

שאנחנומבליבנינובדםלשלםאפשראי

ואםהמבצע.בסיוםהולכיםלאןיודעים

התוחמתבכיםישזאתלהתנותצריך

עלבמלחמהמדובריהיה.בךהצפונית,

ובלבדבחייהם,לשלםמוכניםוחיילנוהבית,

שלאמקווהאניזה.אתשווההיהשזהשיידעו

המנהרותאיוםאתשנחסלעדאשהפסקתתהיה

הרקטות״.ואיום

רסיסיםספבית

שלביקורוהיהבעירהבולטיםהביקוריםבין

שלדרישתובעקבותשהגיעלפיד,יאירהאוצרשר

אתשייראהעל-מנתשמעוני,איתמרהעירראש

כתוצאהחירוםבעתהחוליםניתשלההתמודדות

העירראשלבקשתנענהלפידמיגון.מחוסר

להשלמתהחסריםהשקליםמיליון50אתלהקצות

שנים״במשךבחילי,הרפואיבמרכזהממוגןהאגף

אותןשכלאףעלמיגון,מהיעדרהחוליםביתסבל

פרויקטוהרקפות.לנפילותחשוףהיהשנים

לבשרכדיכאןואנחנורג,זמןוהתמשךשנתקע

אותםנתקצבואנחנושקלים,מיליון30חסריםהיו

ודאיימוגן,החוליםביתהבריאות.משרדעםיחד

שיתחילוייתכןלאהריהנמרץ.והטיפולהמיוןחדר

אירועכדיתוךאוהלילהבאמצעפצועיםלהעביר

נפתרההמיגוןשבעייתלומרשמחיםאנחנוביטחוני.

ובליבמהירותהבנייהאתלהשליםאפשרועכשיו

הצוותיםשלוםאתיבטיחהמקוםנוספים.עיכובים

חירום״.בעיתותוהמטופליםהרפואיים

אשקלוןגםכיחוחכאמור,הערב,בשעות

במהלךבניהןאתשאבדוהשכוללערימצטרפת

-סימון,בןג׳ורדןסמלבעזה.המבצעיתהפעולה

בהיתקלותנהרג22בןגולני,בחטיבתלוחם

מותו.לאחרראשוןסמללדרגתוהועלה

אמדעלינו״,גםפסחלא״השכול
^.^

הטרגית.הידיעההיוודעעםשמעוני

בן-משפחתעםומחשבותינו״לבנו

היתקלותבמהלךבנהאתששכלהסימון,

ברוך״.זכרויהיהבעזה.מחבלים

7.22שלישייום

סמ׳׳רשלהלוויתומועדהיוודעעם

אלפינערכודל,בן-סימוןג׳ורדן
//

בכדיהעלמץבביתלהתייצבתושבים

בגפושעלההבודדהחיילאתביחדללוות

כיבקריאהיצאהאשקלוןעיריית

Mmפ־קודוהוראותמאחרבאחריות,ינהיג
מעלשלהתקהלותעלאוסרותהעורף

הערכותולפיהועילולאהאזהרותאךאיש.300

ביתאלהגיעואיש000,6מ-למעלההמשטרה

העיר״.כ׳׳גיםדשהוגדרמהחייללהיפרדהעלמין

והאנרגיה,התשתיותשרהגיעיותרמוקדם

עםויחדבחילי,החוליםביתאלשלום,סילבן

המאושפזיםלחייליםמזוןחבילותחילקהעירראש

שהביאלפניהעיראתעזבלאשלוםהשרבמקום.

מענקתקבלאשקלוןעירייתלפיההבשורהאת

מיידימענהמתןלטובתשקליםמיליון6.3בסך

בההזו,״בעתחירום.בשעתהתושביםלצורכי

ביטחוניתמציאותעםלהתמודדהתושביםנאלצים

ויידרששנוכלכלונעשהפועליםאנחנומורכבת,

שלום.השרסיכםבתושבים״,ולתמוךלעוורכרי

לסייענכונותועללשרהודההעירראש

כספיסיוע״כלאלו.בימיםבמיוחדהמענקבהשלמת

המקומייםהעסקיםאלו.קשיםבימיםלגוקריטי

שאצלנוהביטחוני,המצבבעקבותקשהמכהספגו

המבצעתחילתלפניכשבועייםבהסלמההחל

התמיכהאתלקבללנוחשובולכןבעזה,הצבאי

מהממשלה״.הכלכלית

רעייתגםהחוליםלביתהגיעהיותרמאוחר

אתלבקרבמטרהנתניהו,שרההממשלה,ראש

במשךהשונותהמחלקותביןסיירההיאהפצועים.

״מערכהכיאמרההסיורובמהלךארוכהשעה

מאוד.קשיםרגעיםבהוישמורכבדט־היאצבאית

לילדים,להורים,תנחומינואתמכאןשולחתאני

שנלחמוצה׳׳לחיילישלולמשפחותהזוגלבנות

מבקשתאניישראל.מדינתהגנתעלבקרבבגבורה

לכלשלמהרפואהברכתלשלוחגם

פגשתיחלקםשאתהפצועים,החיילים

שלוחוסנםצה״לחיילישלהמסירותכאן.

הערכה".לכלראוייםישראלאזרחי

אלנתניהויצאהמכןלאתר

עלנרגשבקולוסיפרההתקשורת

״פגשתיהביקור.בעקבותשעברההחוויה■^ך

חדוריבעיניים,אשעםמיוחדים,חייליםמשטרהלן

בהחלטוזהלהילחם,לחזורמוטיבציה

איךעלהממשלהבראשגאהאנימרגש.

סיכמה.הזה״,המבצעאתמנווטשהוא

הגיענתניהו,בנימיןעצמו,הממשלהראשגם

רשויותראשיעשרותעםפגישהקיוםלצורךלעיר,

הפגישה,אתלקייםבתרנתניהוהארץ.מדרום

כדיבאשקלון,דווקאלתקשורת,סגורהשהייתה

אלו.קשיםבימיםהעירהתנהלותאתלתזק

ואמר:נתניהושלביקורואתפתחשמעוני

הכיובמלחמההנכוןבזמןהנכוןלמנהיג״זכינו

ועודצעדשמתקדמיםככלמנהלים,שאנחנוקשה

לנוישהזאת.המערכהקשהכמהעדמביניםצעד,

ואיןבתושבים,זאתמרגישאנינהדר,לאומיחוסן

בקורלהתנהללנועוזרתשלךשהמנהיגותספק

הנחישותלגבישלםקונצנזוסישובסובלנות.רוח

רוחולגביהזאתהמערכהאתמנהלאתהשבה

איתךמדבריםשכולםבזמןמקרין.שאתההמפקד

המטרותאתלהשליםמחכהאתהאש,הפסקתעל

אוהביםאשקלון,תושביובשםבשמיהמבצע.של

אותך״.ומחזקיםאותך

״במציאותשלזם:השר

המורכבת,הבטוזונית

ונעשהפועליםאנחנו

ויידרששנוכלכל

ולתמוךלעזורכדי

בתושבים״

הרשויותראשיהתנהלותאתשיבתנתניהו

כולכםלכולכם.להודותרוצה״אניואמר:בעורף

אנימהמערכה.מאודחשובחלקזהבחזית.מנהיגים

ישראל.אורחיכלאתבאמצעותכםלחזקמבקש

אזרחיםמאחורישמתחבאאויבטולנלחמיםאנתנו

דברלהביןצריךשלנו,האזרחיםעללירותכדישלו

כךמעורבים,בלתישלהרגיותרשיהיהכמהאחד,

מרצחישלוהאכזריותהציניותרמתלהם,טוביותר

ייבנהשככהמאמיניםהםגרוטסקית.החמאם

התמונותשלוהאפקטעלינוהבינלאומיהלחץ

^^^
שליהמדיניותשלו.אתיעשהמעזה

לנושישהמרחבאתבהדרגהלייצרהיא

מוללפעולצריכיםאנחנולפעולה.כרגע

להצלחהערובהאיןאלינו.שמכווןהנשק

מלאאניבזה.ליסטטאנחנואבלמלאה,

התושביםשלהעמידהמכושרהתפעלות

מצדיעאניהערים.ראשישלומהמנהיגות

לכט״'

7.32רביעייום

השוקכשבועיים,לאחרלראשונה,{^^

הדברמלאה.לפעילותחזרהעירונירסיסים

שלוששללהצבתןהודותהתאפשרטיייייי

;-״'יה;־במט—במקוםמיגוניות
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שלוםהשרלברזילי.דואג811#

II■■
ושמעוני]תניהומנהיגים"."כולכם^^

א^אםוצילום-

וחוסנםצה״לחיילישל״המסירות]תניהו:שרה

פגשתיהערכה.לכלראוייםישראלאזרחישל

חדוריבעיניים,אשעםמיוחדים,חיילים

מרגש״בהחלטוזהלהילחם,לחזורמוטיבציה

והקונים.הסוחרים

מהיר,לשימושזכואנןהחדשותהמיגוניות

ארבענשמעובמקוםהעומסשבשעותלאחר

שבעיירטהברולכיפתמערכתבמהלכןאזעקות,

פתוחים.בשטחיםנפלונוספותושתייםרקטות,

מורללהרמתבפעילותהחלהאשקלוןעיריית

דגליאתבעירפינהבכלכמעטוהציבההתושבים

ישראל.

וחקעורף

פרויקטנמשךהאחרוןהשבועכלבמהלך

ונוערלילדיםהפגתיתפעילותבעורף׳׳סבלנות

עירייתמסעםהמוגניםובמרחביםבפקלטים

סביבה,איכותבתחומילילדיםפעילויותאשקלון,

מקלסים142ב-ועוד,יצירהתיאטרון,ספורט,

ברחביוקניוניםמתנ׳׳סיםומשותפים,ציבוריים

העיר.

לחייליםחבילותאיסוףהתקייםכמו־כן,

השעותביןיוםבכל׳ריקושט׳.רשתבשיתוף

ולתרוםלהגיעמוזמניםהתושבים00:91-00:01

שבמתחם׳ריקושט׳בחנותהאיסוףבנקודתמוצרים

סילבר.בצומתסנטר׳ה׳ב-אוור

בשיתוףהעירייה,סבסדההעירתושבילטובת

המשפחה,לכללקולנועכניסהגרופ׳,׳גלומס

עשרהשלבעלותנמכרלסרטשכרטיסכך

בשיתוףסבסדה,העירייהבנוסף,בלבד.שקלים

בעיר,חוצותקניוןאתהמנהלתגרופ׳׳אספןעם

בעלותהמשפחהלבלהבאולינגלמתחםכניסה

שנייוםמדיועוד,זאתבלבד.שקליםחמישהשל

הנוערלבניריקודיםמסיבותהתקיימווחמישי

חזרההסעותהפעילההעירייהבעיר.גירוןבקניון

העורף.פיקודלהנחיותבכפוףמהמסיבות,

שהגיעואמניםממצעדינהנובםהתושבים

תיבנאי,אהודהגיעוגירוןלקניוןלאשקלון,

הילדיםאמניהגיעולמקלטיםחביב.ועידןסנח־סון

בעשרהמלווהשהגיעננדק,ודבירוטישוצ׳יקו

המקלטים.ילדיאתלחזקבמטרהשיצאוטייסים

החייליםאתלחזקרביםאמניםהגיעובמקביל

ירוןברוך,ציוןביניהםהחולים,בביתהמאושפזים

ועוד,ברלרד

העירייהיזמהההפגתית,לפעילותבנוסף

אשקלוןהעירבעזה.הנמצאיםצה״לבחייליתמיכה

תמיכההמביעיםחוצותשלטיהמדינה,בדגליקושטה

בגדיםמשלוחיוכןהעיר,בכלהתנוססובצה״ל

אלבעצמונסעהעירראשנאספו.היגיינהומוצרי

במטרהלהפוגה,שיצאוהחייליםשלהרעבוןנקודת

׳׳קיבלתיבעיר.שנאסףהסיועאתלהםלהביא

שעותמספרשללהפוגהיוצאיםשחייליםמידע

קיוויתימשרת.שליאחייןשבההפלוגהזומעזה,

תושביגשםיוצאשאניהחלטתיולכןאותולראות

שמעוני.אמרלהם׳׳,להצדיעהעיר

החליטוכהןויוסיאטיאסמשההמועצהחבריגם

לנהגים,ישראלדגליוחילקוציוניתרוחלהפגין

פסריותיותויפגינוברכבאותםשיניפו-מנתעל

חבריםמספרהצטרפוזולמחווהלמדינה.ואהבה

הצעירים.מקבוצת

השוניםהמקלטיםביןהסתובבאביטןיעקבהרב

בצורהתורהשיעוריולהוריםלילדיםוהעבירבעיר

ומעניינת.הומוריסטית
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