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הבצע

השםע השליש

איתן;

לחימה
בשטח בנוי
שבוע

לא קל

בבית

העלתה

תוצאות

השר

רכב

באש

ראשונות:

השר

סילבן

שלום

״אני

חירום
ראשי

עבר

על

תושבי

מלא

הערים ,אני

וגרמה

אשקלון,
לנפגעי

לפיד

יאיר

מצדיע

לכם״,

מתחילת

המבצ

חרדה

ועד

היזם

הקצאת

מיליון

ראש

של

הממשלה

מאת:

•—

שוגרו <7jj/

166

רקטות

104

רקטות יורםו ע״י

העיר

נמשך

קצר

ואף

30מיליון שקליםלברזילי,
התושבים

נתניהו

בעיתות

של

ומהמנהיגות

התושבים

במהלך

קרן-אח־ אזולאי ומיכל

החלמתחילת

ופגיעה

הביקורים

שקלים לצרכי

העמידה

מכושר
אמר

מצעד

על

הודיע

הורה להזרים6.3

התפעלות

כאשר

השיגורים

נמשכו

ישירה

ביקורו

הרשקו,

עיתונאיות

המבצע ׳צוק איתן׳נורו  166רקטות

בעיר

׳סקופ

אשקלון.
גראד אל עבר

 104מהם יורטו26 ,נפלו בשטח פתוח,
באזור התעשייה .על 13
נפילות נוספות חלאיפוללגבי
אזעקות נשמעו ללא
נפילה.
החוליםבחיליבאשקלון קלטמתחילת המבצע  381נפגעים ,מתוכם
בית
שמותם נקבע בבית
 110נפגעי חרדה 237 ,עםחבלות גוף שונות ושניים
מטופלים נותרו מאושפזיםבמחלקות השונות ,מתוכם 25
החולים .עד כה 29
חיילים.

שבע נחתו בתוך העיר ,ועוד

שבע

מקום הפגיעה ,ותשע

כיפת

ברזל

יום

7.71
חמישי

בעוד תושביאשקלון מתכונניםלסוף
הסועריםשלה 17 .רקטות נורולעברה כבר בשעות
ברזל .יש האומרים כי הפסקת האש
על ידי כיפת
השבוע,

 nyrהעיר את אחד הימים
הבוקר 11 ,מתוכן יורטו

ההומניסארית

הראשונה
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עליה
חמאס
להרעיד

הצדדים היא

הכריזו שני
את

שמי
אשקלון,

נמשכה

חמש שעות

שאפשרה
לפעילי

ולהעמיד אתאשקלון
לאפשר לו לשפר עמדות

הפסקת האש,

בשעות הערב ,וללא כל התרעה
הרעיד פיצוץ חריג בעוצמתו אתחלונות
בעיר ,מי שחשב שהייתה זונפילהמבלי
שהופעלה

והתושבים

מוקדמת,

בבתי

הבתים

ממושכת במרחביםהמוגנים.

האזעקה התעדכן כעבור

מספר

דקות כי היה זה

במקביל ,הגיעולאשקלון שרהכלכלהנפתלי מזל״ט של
צה׳׳ל,
בנס ושר הפניםגדעון סהר ,שנכח גם בהערכת מצב והופל על ידיטיל של
פצוע אנושהובהל על ידי מגן דוד אדוםלבית
העירונית .בגט הסתובב באתרינפילת הרקטות
בחילי,לאחר שיצא מרכבו בצומתאשקלון
בעיר ,בעיקר בבתים אשר נפגעו מרסיסים .בביקורו החולים
כאשד נשמעה אזעקה ,ונפגע על ידי רכבחולף
הכריז בגט כי בנוסףל׳כיפת
ברזל׳ הניע הומן כעת
צה׳׳ל
ברזל׳ ,ובכך נתן רמז ראשוןלכניסת
ל׳יד
שהמשיךבנסיעתו.
לעזה ,שאירעה כמה שעות לאתר מכן.
חמאס

בדיוק

הסתיימה

דקה אחרי
הפסקת

00:51
השעה

האש ההומניסארית ,ירה

עוד מספר גראדים אל
שהתרגלו במהרה לשקט,
מטרת

אותה

בצהריים ,אז

הפסקת

עבר העיר,
הסיקו כי

אש הייתה

חמאס

התושבים,
מצד

החמאס

כנראה

בכדי

יום

לילדים
להגביר את
העורףוהוחלט
הפעילות
ובל^יונים ,וכן אתחלוקות מנות
הנוערבמקלטים
לתושבים השוהים במקלטים.
המזון
למרות ההנחיות ,הורה ראש העירלראשונהעל
ילדימבעלי צרכים מיוחדים
הוצאת 24
לפעילות
הפוגה קצרה בטם־יה ,למרבה השמחה ,בזמן ששהו
ובני

במרכז המפה,

לקניות ,לשבת
ניצלו אותה על מנת לצאת
ולנשום אוויר צח אחרי שבועיים של שהייה
קפה

שמעוני ,עוד נאמר כי ישנה החמרה בהנחיות פיקוד

שחג מעל

חופיאשקלון וניצנים

שישי
7.81

כבר בשעה  11בבוקרפילחה
את השקט ששררבלילהשלפני כן .הערכת המצב
בהקראת
נפתחה
שהתקיימה בעיריית אשקלון
חייליצה״ל על ידי ראש העיר איתמר
ברכהלשלום
האזעקה הראשונה

מחוץלעיר

נחסכו

מהם

מספר אזעקות ויירוטים

נוספים .חלק מהרסיסיםנפלו
ונאספו על ידי כוחות הביטחון.

באזורים שונים בעיר

אחר הצהריים הגיע לחס-ל העירונימפכ׳׳ל
המשטרה ,סנ׳׳צ יוחנן דנינו,לסקירה על הנעשה
ומשם
בעיר מבחינת היערכותה של העירייה,
משטרתלכיש .אחריו,
המשיךלפגישה עם בכירי
גם השר
לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ׳ הגיע
לפגישה עם סגן ראש העיר ,אפי מור,בלשכתו.
משם יצאה הפמליה לחזק את תושבי העיר
,-,־
ולסיור במוקדי
שהעבירו את השבתבמקלטים
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HEn^l

הרכב

עלה

םד״א לקבלתטיפול רפואי .תושבת העיר לקתה
אליה .היא
בחדרה בעקבות גל הדף שהיה בסמוך
הרגישה כירגליהננעלות וכי היא אינהיכולה
לצאתולתפוס מחסה .כתוצאה מכך נקעה אתרגלה
להתרומם ,הלחץ והחרדה לא אפשרו
ולאהצליחה
לזוז .צוות מד׳׳א החל לטפל בה ,כאשר ראש
לה
הטיפול כשהוא מחבק
מוביל אותה אל ניידת
העיר

באש

ומנסה
להרגיעה.

מאוחר יותר אמר שמעוני

בהערכת

המצב כי

פועלים בעזהמול
״חייליצה״ל
למקום.
אשקלון.
נפילות ברחבי
לחיים.
שמקדשים את המוות ושאין להם כל ערך
מיד לאחר מכן התכנסה צמרת העירלהערכת
מאותר יותר ,מטח שנורה אל עבר גוש דןהפעיל
פועלים מבתי
וילדים,
הם מסתתרים מאחורי נשים
מצב ,בה שוב הובהר כי לא יתקיימו
נפילות
גם את הסירנות
באשקלון ,אך לא דווה על
פעילויות חולים ומסתירים תחמושת בבתי הספר.ולמרות
או יירוטים .ככל הנראה הייתה זו אזעקת שווא,
מאמצים כבירים
במסגרת קייטנות הקיץ במוסדות החינוך בעיר ,הכל,החיילים שלנו עושים
בגניהילדים ובבתי הספר .הוחלט כי
שרקהעלתה את רמת החרדה בקרב התושבים.
תמשך להימנע מפגיעה בחפים מפשע״ .את הערכת המצב
חיות אדם ,אנשים

יום

הפעילות החווייתיתלילדים
ותתוגבר
במקלטיםובמתנ׳׳סים בכל רחבי העיר.

7.91
שבת

אשקלון,
שבת שקטה ומתוחה עברה על תושבי
שכברלמדו מניסיון כי זה השקטשלפני הסערה.
צה׳׳ל בעזה הוכיחה את
הפעילות האינטנסיבית של
עצמה כמתגמלת והאזרחים זכו לכמה שעות של
נחת.

רגע לפני

יציאת

השבת

נשמעה

האזעקה

הראשונה ,ואחריה יירוטמוצלח של
חלקים מהרקטה המיורטתנפלו וחתכו כבל חשמל
באחד הרחובות בעיר .צוותי חברת החשמל יצאו
רקטה אחת.

ובני נוער

שמותהחיילים

בהקראת

סיים שמעוני

שנהרגו

במהלך
הפעילות המבצעית.
בשעות אחר הצהריים הגיע שמעוני לבית
7.02
יום ראשון
החולים
ברזילי ,לבקר את
החיילים הפצועים
שתי אזעקות רצופות גרמולבהלה רבה בקרב
שהוזרמואליולאורך כל היום ,בנוסף ,שוחה עם
ליירט חמש רקטות,
הצליחה
התושבים .כיפתברזל
לוי ,שהבהיר לו את
מנהל בית החולים ,ד״ר חזי
אך רסיסים רבים התפזרו ברחבי העיר ורקמה אחת
הצורך הדחוף בהשלמת בנייתו של האגף הממוגן
פגעה ישירות בחומת גדר באחד מבתי הקרקע.
בבית
החולים .לדברי ד״רלוי ,נדרשים עוד
אשקלון,
ותבלה ,בפיקוד מפקד תחנת
כוח משטרה
30
מיליון שקלים להשלמת הפרויקט .״המבצע
מיהר אל זירת האירוע .במקרה וה לא דווח על
הנוכחי בעזה מוכיחלנו פעם נוספת את ההכרח
נפגעים ,פרט
לנפגעי חרדה שפונו
על-ידי צוות בהשלמת הפרויקט החשוב הזה ,שאמור לספק
ולצוות הרפואי מפני ירי הרקטות
הגנהלמטופלים
מרצועתעזה״ ,אמר שמעוני.

ארדן :״אנחנו

השר

חייבים

להמשיך

עד

השגת
7.12
יום שני

המטרה

שקט

מדובר

הטרור.

לטווח

הארוך

בתשתיות

ופגיעה

וחיילנו
במלחמה על הבית,

מוכנים

שווה

את זה״

היה זה יום עמוס אירועים עבור תושבי העיר,

שהסתיים בידיעה על
סימון ,לוחם בסיירת

של

מותו

סמ״רג׳ורדן בן-

אגוז ותושב העיר,

שנהרג

בקרבסג׳עייה ברצועת עזה.

לשלם

בחייהם,

ובלבד

שיידעו שזר .היה

אשקלון,
לכיוון
 17רקטות נורו
מהן יורטו והיתרנפלו

כאשר כמחצית

בשטחים פתוחים .כתוצאה

מרסיסי

היירוט עלה

רכב

באש באזור הצפוני

של

העיר .נערה בת  16לקתה
החולים .צוות משטרההצליח
כוחות מד״א לבית
להשתלט על האש ,אך שוב ,כמו בכלנפילה,
הייתההתקהלות רבה מצד אזרחים וסקרנים ,אשר
הפריעה למשטרהלבצע את עבודתה במהירות.
חולדאי,
יפו ,רון
ראש עיריית תל -אביב
לביקור הזדהות ובחינת
הגיעלאשקלון
ניהול העיר
בחרדה

תחת

שגרת חירום .וכמוהו

ופונתה
על-ידי

עשה גם

ראש עיריית

ירושלים,
והשתתף
בפעילויות השונות שהתקיימובקניונים.
גם שרת התרבותלימוד לבנת הגיעהלביקור
חיילים פצועים שאושפזו בביתהתולים
ברזילי.
ניר ברקת,

הערכת
בנוכחותו

Stf

מגיע לזירה.
"'.

שמעוני
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ארוץ

מצב

של

נוספת
שר

שהצטרףלסיורבמקלטים

שהתקיימה בעירייה

הייתה

התקשורת וחבר הקבינט המדיני

ביטחוניגלעד ארדן ,שאמר; ״אני מבין היום,לאחר
שכיהנתי כשרלהגנת העורף ,כמה התפקוד של
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שלזם:

״במציאות

הבטוזונית

המורכבת,

השר

אנחנו פועלים

ונעשה

כל שנוכל

ויידרש

כדי לעזור ולתמוך
בתושבים״

mm

גם לשלוח ברכת רפואה שלמה לכל
שאת חלקם פגשתי
החיילים הפצועים,
חייליצה״ל וחוסנם של
כאן .המסירות של
אזרחיישראל ראויים לכל הערכה".
לאתר מכן יצאה נתניהו אל
התקשורת וסיפרה בקול נרגש על

העירייהמול
ולחוסן ההברתי.אשקלון
ללכידות
היא עיר עס חשיבות
לאומית ,מהערים
הגדולות בדרום ,וכושר העמידה שלה
אלמול הטרור היא בהחלטהעוגן .אנחנו kg
שקט
חייביםלהמשיך עד השגת המטרה
החוויה שעברה בעקבות הביקור .״פגשתי
לטווח הארוך ופגיעה בתשתיות הטרור.
לן
פינוי הרקטה .הבלן
משטרהחיילים מיוחדים ,עם אשבעיניים ,חדורי
אי אפשר לשלם בדם בנינומבלי שאנחנו
מוטיבציהלחזורלהילחם ,וזה בהחלט
יודעים לאןהולכים בסיום המבצע .ואם
מרגש .אני גאה בראש הממשלה על איך
התוחמת
בכיםיש
צריך להתנות זאת
 300איש .אך האזהרות לא
הועילוולפי הערכות
שהוא מנווט את המבצע הזה״ ,סיכמה.
הצפונית ,בך יהיה .מדובר במלחמה על
איש הגיעו אל בית
000,6
המשטרה למעלה מ-
וחיילנו מוכנים לשלם בחייהם ,ובלבד
הבית,
גם ראשהממשלה עצמו ,בנימין נתניהו ,הגיע
כ׳׳גיםד
שהוגדר
מהחייל
שיידעו שזה היה שווה את זה .אני מקווה שלא העלמיןלהיפרד
העיר״.
לעיר,לצורך קיום פגישה עם עשרות ראשי רשויות
התשתיות והאנרגיה,
מוקדם יותר הגיע שר
מדרום הארץ .נתניהו בתרלקיים את הפגישה,
תהיה הפסקת אש עד שנחסל את איום המנהרות
סילבןשלום ,אל ביתהחולים
בחילי ,ויחד עם
באשקלון ,כדי
שהייתה סגורהלתקשורת ,דווקא
ואיום הרקטות״.
חבילות מזון
ראש העירחילק
לחיילים המאושפזים לתזק אתהתנהלות העיר בימים קשיםאלו.
בין הביקוריםהבולטים בעיר היה ביקורו של
במקום .השרשלום לא עזב את העירלפני שהביא
שמעוני פתח את ביקורו של נתניהו ואמר:
שר האוצר יאירלפיד ,שהגיע בעקבות דרישתו של
למנהיג הנכון בזמן הנכון ובמלחמה הכי
את הבשורה לפיה עירייתאשקלון תקבל מענק ״זכינו
ראש העיר איתמר שמעוני,על-מנת שייראה את
בסך6.3מיליון שקלים לטובת מתן מענה מיידי
קשה שאנחנו
החולים בעת חירום כתוצאה
ההתמודדות של נית
מנהלים ,ככל שמתקדמים צעד ועוד
מחוסר מיגון .לפיד נענה לבקשת ראש העיר לצורכי התושבים בשעת חירום .״בעת הזו ,בה צעד ,מבינים עד כמה קשה המערכה הזאת .ישלנו
מיליוןהשקלים החסרים להשלמת נאלצים התושביםלהתמודד עם מציאות ביטחונית
חוסןלאומי נהדר ,אני מרגיש זאת בתושבים ,ואין
להקצות את 50
פועלים ונעשה כלשנוכל ויידרש
מורכבת ,אנחנו
ספק שהמנהיגות שלך עוזרתלנולהתנהל בקור
בחילי ,״במשך שנים
האגף הממוגן במרכז הרפואי
לעוורולתמוך בתושבים״ ,סיכם השרשלום.
כרי
ובסובלנות .יש קונצנזוס שלםלגבי הנחישות
רוח
החולים מהיעדרמיגון ,על אף שכל אותן
סבל בית
ראש העיר הודה לשר על נכונותולסייע
שנים היה חשוףלנפילות רקפות .וה פרויקט
שבה אתה מנהל את המערכה הזאתולגבי רוח
אלו.״כלסיוע כספי
בהשלמת המענק במיוחד בימים
המפקד שאתה מקרין .בזמןשכולם מדברים איתך
שנתקע והתמשך זמן רג ,ואנחנו כאן כדילבשר
המקומיים
מיליוןשקלים ,ואנחנו נתקצב אותם קריטי לגו בימים קשיםאלו.
העסקים
אש,
היו חסרים 30
אתה מחכהלהשלים את המטרות
על הפסקת
יחד עם משרד הבריאות .ביתהחולים ימוגן ,ודאי ספגו מכה קשה בעקבות המצב הביטחוני,שאצלנו
אשקלון ,אוהבים
של המבצע .בשמי ובשם תושבי
שיתחילו החל בהסלמה כשבועיים לפני תחילת המבצע
אותך ומחזקים אותך״.
והטיפול הנמרץ .הרי לא ייתכן
חדר המיון
הצבאי בעזה,ולכן חשובלנו לקבל את התמיכה
נתניהו שיבת אתהתנהלות ראשי הרשויות
להעביר פצועים באמצעהלילה או תוך כדי אירוע
ביטחוני .אנחנו שמחיםלומר שבעיית המיגון נפתרה הכלכליתמהממשלה״.
בעורף ואמר :״אני רוצהלהודות
לכולכם.כולכם
מאוחר יותר הגיעה לביתהחולים גם רעיית
מנהיגים בחזית .זה חלק חשוב מאוד מהמערכה .אני
ועכשיו אפשרלהשלים את הבנייה במהירותובלי
ראש הממשלה ,שרה נתניהו ,במטרה לבקר את
כל אורחיישראל.
מבקשלחזק באמצעותכם את
עיכובים נוספים .המקום יבטיח אתשלום הצוותים
הפצועים .היא סיירה ביןהמחלקות השונות במשך
שמתחבא מאחורי אזרחים
אנתנונלחמיםטול אויב
והמטופלים בעיתות חירום״.
הרפואיים
להבין דבר
לירות על האזרחים
שלנו ,צריך
שעה ארוכהובמהלך הסיור אמרה כי ״מערכה שלו כדי
בשעות הערב ,כאמור ,חוח כי גםאשקלון
התושבים הוא תשוב ומרכזי

:י^

■^ך

צבאית היא דט־ מורכב ויש בה רגעים קשים מאוד.

מצטרפתלערי השכול שאבדו את בניהן במהלך
לילדים,
להורים,
אני שולחת מכאן את תנחומינו
הפעולה המבצעית בעזה .סמל ג׳ורדן בן-סימון,
גולני ,בן  22נהרגבהיתקלות לבנות הזוגולמשפחות שלחיילי
צה׳׳לשנלחמו
לוחם בחטיבת
ישראל .אני מבקשת
בגבורה בקרב על הגנת מדינת
והועלהלדרגת סמל ראשוןלאחר מותו.
״השכול לא

פסח

גם
עלינו״,

אמד

שמעוני

עם היוודע הידיעה הטרגית.

״לבנו
סימון ,ששכלה
מחבלים בעזה .יהיה זכרו ברוך״.
ומחשבותינו
את

עם

בן-

בנהבמהלך
היתקלות

7.22
יום שלישי
הלוויתו
עם היוודע מועד
ג׳ורדן בן-סימון דל ,נערכו אלפי
תושביםלהתייצב בבית העלמץ בכדי
החייל הבודדשעלה בגפו
ללוות ביחד את
אשקלון יצאה בקריאה כי
עיריית
של סמ׳׳ר

ינהיג באחריות,

העורף

אוסרות

מאחר והוראות פ־קוד

עלהתקהלות של מעל

יותר

טובלהם ,רמת הציניות והאכזריות של
הם

מאמינים

הלחץ
הבינלאומיעלינו

והאפקט

החמאם גרוטסקית.

מרצחי

שככה ייבנה

של

התמונות

^^^ מעזה יעשה את שלו .המדיניות שלי
היאלייצר בהדרגה את המרחב שישלנו
לפעולה .אנחנו צריכיםלפעולמול
כרגע
הנשק שמכווןאלינו .אין ערובהלהצלחה
מלאה ,אבל אנחנו טט ליס בזה .אני מלא
התפעלות מכושר העמידה של התושבים
ומהמנהיגות של ראשי הערים .אני מצדיע
לכט״'

^^.

משפחת

אחד ,כמה שיהיה יותר הרג שלבלתימעורבים ,כך

//
7.32
יום רביעי

}^^
בית

Mm

ספ

לראשונה ,לאחר כשבועיים,

רסיסים העירוני

טיייייי

התאפשר

מיגוניות

השוק

חזרלפעילות מלאה.
הודותלהצבתן של שלוש
יה;־
במט—
במקום
;-״'

הדבר

עמוד 20

■■ II
דואגלברזילי.
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השר

^^

שלום

"כולכם מנהיגים"[ .תניהו ושמעוני

א^אםו
צילום-

שרה [תניהו:

של

אזרחי

חיילים

״המסירות שלחיילי צה״ל

ישראל

מיוחדים,

ראויים

עם

הסוחרים והקונים.

המיגוניות

החדשות אנן

לאחר
אזעקות,במהלכן
שבשעות

זכולשימוש
נשמעו

ארבע

במקום

העומס

מערכת כיפתברול יירטה שבע

רקטות ,ושתיים נוספותנפלו בשטחים פתוחים.
בפעילותלהרמתמורל
עירייתאשקלון החלה
התושבים והציבה כמעט בכל פינה בעיר אתדגלי
ישראל.

עורף וחק

במהלך כל

השבוע

האחרון

׳סבלנות בעורף׳ פעילות
בפקלטים

ובמרחבים

המוגנים

פעילויותלילדים
אשקלון,

מסעם עיריית

בתחומי איכות סביבה,

ספורט ,תיאטרון ,יצירה ועוד,
ציבוריים

נמשך

הפגתית
לילדיםונוער

ב 142 -מקלסים

ומשותפים ,מתנ׳׳סים וקניונים

ברחבי

העיר.
כמו־כן,
בשיתוף
00:91-00:01

רשת

התקיים איסוף חבילותלחיילים
׳ריקושט׳ .בכל יום בין השעות
התושבים מוזמניםלהגיעולתרום

מוצרים בנקודת האיסוף בחנות ׳ריקושט׳

שבמתחם

וזה

פגשתי

חדורי

בהחלט

מרגש״

בחייליצה״ל הנמצאיםבעזה .העיראשקלון
תמיכה
סילבר.
ה׳ב-אוור סנטר׳ בצומת
בדגלי המדינה,שלטי חוצות המביעים תמיכה
קושטה
לטובת תושבי העיר סבסדההעירייה ,בשיתוף
המשפחה ,בצה״ל התנוססו בכל העיר ,וכןמשלוחי בגדים
לקולנוע לכל
׳גלומס גרופ׳ ,כניסה
כך שכרטיס לסרט נמכר בעלות של עשרה ומוצריהיגיינה נאספו .ראש העיר נסע בעצמו אל
להפוגה ,במטרה
החיילים שיצאו
נקודתהרעבון של
שקליםבלבד .בנוסף ,העירייה סבסדה ,בשיתוף
׳׳קיבלתי
עם ׳אספן גרופ׳המנהלת את קניון חוצות בעיר ,להביא להם את הסיוע שנאסף בעיר.
כניסה למתחם
שחיילים יוצאיםלהפוגה של מספר שעות
מידע
הבאולינג לבל המשפחה בעלות
מעזה ,זוהפלוגה שבה אחיין שלי משרת .קיוויתי
של חמישהשקליםבלבד .זאתועוד ,מדי יום שני
וחמישי התקיימו מסיבות

פרויקט

הערכה.

אש בעיניים,

מוטיבציה לחזור להילחם,

מהיר,

לכל

וחוסנם

ריקודיםלבני

הפעילה
בקניון גירון בעיר .העירייה

הנוער

הסעות חזרה

לראות אותוולכןהחלטתי
להם׳׳ ,אמר שמעוני.
להצדיע
העיר

שאני יוצא גשם תושבי

החליטו
גם חברי המועצה משה אטיאסויוסי כהן
מהמסיבות ,בכפוף
להנחיות פיקוד העורף.
וחילקודגלי ישראל
לנהגים,
התושבים בם נהנו ממצעדי אמנים שהגיעו להפגין רוח ציונית
על -מנת שיניפו אותם ברכב ויפגינו פסריותיות
לקניון גירון הגיעו אהוד בנאי ,תי
לאשקלון,
למחווה זו הצטרפו מספר חברים
למדינה.
ואהבה
הילדים
סנח־סוןועידן חביב.למקלטים הגיעו אמני
צ׳יקו וטישו ודביר ננדק ,שהגיעמלווה בעשרה
מקבוצתהצעירים.
הרב יעקב אביטן הסתובב בין
המקלטים.
טייסים שיצאו במטרה לחזק אתילדי
המקלטים השונים
לילדים
במקביל הגיעו אמנים רבים לחזק אתהחיילים
ולהורים שיעורי תורה בצורה
בעיר והעביר
החולים ,ביניהם ציון ברוך ,ירון
המאושפזים בבית
הומוריסטיתומעניינת.
ברלרדועוד,

בנוסףלפעילות

ההפגתית ,יזמה העירייה

