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גדי ירקוני
למען החוסן שלגי

מנהיג אמיץ ועשו
ביום הבחירות לכנסת ולראשות
הממשלה ,סוגיית הדרום צריכה לעמוד
לפתחו של כל מועמת ההחלטות שית
קבלו בנושא הזה ישפיעו לא רק עלינו,
תושבי עוטף עזה ,אלא על כלל אזרחי
המדינה .ככל שנאפשר למצב הביטחוני
צריכות
להימשך כפי שהוא ,נחווה פגיעה בהרת
עה מול הטרור ברצועה וכרסום מתמשך
הבחירות
בחוסן  -תחילה של תושבי עוטף עזה,
ובהמשך של כלל האזרחים.
בקיץ האחרון התנהלה סביב רצועת עזה מלחמה .לא היה לה
שם ,ומעולם לא הוכרז על כך באופן רשמי  -אבל אנחנו ,תוש
בי עוטף עזה ,חווינו ,הרגשנו ,שמענו והרחנו את המלחמה .היא
קיבלה אופי שונה ,ונעשה בה שימוש באמצעים אלימים הרשים:
היינו נתונים למתקפת טרור על יישובינו ,שקיבלה את הכינוי
"־טרור העפיפונים והבלונים" אך הידרדרה מהר מאוד למתק
פות טילים חסרות תקדים .יישובי עוטף עזה ספגו מעל 1,000
טילים ,ו־ 35אלף דונמים עלו באש כתוצאה מטרור ההצתות.
זה היה טרור מתיש ,שמטרתו הייתה לשבור את רוח
ההתיישבות סביב רצועת עזה ,לשבש את חיינו ,להחליש ולה
שליט עלינו פחד .זה לא קרה .המטרה שלהם לא הושגה ,הודות
לעמידתם האיתנה של האזרחים שנגזר עליהם לקבל את האיום
ההדש ולהשלים עם קיומו למשך הודשים ,וגם בימים אלה .ני
צבנו  -ואנחנו עדיין ניצבים  -כחזית אחת מול טרור חמאם

על מה
באמת
להיות

בעזה ,בראש ובראשונה כדי לשמור על הבית .לו היינו נשב
רים ,זה היה פוגע במדינה כולה כמו מגדל קלפים .כשעוטף עזה
חזקים ומתמודדים ,החיים בישראל יכולים להימשך כסדרם -
אנהנו החוסן של המדינה .ממשלת ישראל וצה״ל יכלו לקבל
החלטות שקולות  -בין שכאלו שאנו מסכימים איתן ובין שכא
לו שאנו חולקים עליהן  -רק בשל היותנו אזרחים הסינים .כעת,
הממשלה הבאה שתיבחר צריכה לזכור זאת ולסייע לנו בחזרה.
הסוגיה הפלסטינית ברצועת עזה מורכבת ושנויה במחלוקת.
הטרור מתעצם מעבר לגדר ,ומעבר לפעילות צבאית הגנתית לא
קיים ערוץ מדיני .האחריות למצב איננה מוטלת רק עלינו ,אבל
בכוחנו לשנותה .המנהיג הבא שייבחר יידרש להציב את סוגיית
עזה בראש סדר העדיפויות ,מתוך הבנה שאמנם הוא מגן על
חבל ארץ קטן יחסית  -אך השפעתו היא על המדינה כולה .דרוש
לנו מנהיג אמיץ ,שיוביל מהלך שלא נעשה עד כה ,כדי להביא

המנהיג הבא שייבחר יידרש
להציב את סוגיית עזה
בראש סדר העדיפויות,
מתוך הבנה שהיא משפיעה
על המדינה כולה
לפתרון אחת ולתמיד .ביישובי עוטף עזה נמצאת ארץ ישראל
היפה שעליה חלמו ראשי ההתיישבות הציונית ,חקלאים שמ
עבדים את אדמתם עד התלם האחרון וקהילות חזקות וערכיות
שמתחדשות ביישובים .מגיע להם מנהיג שיוביל מהלך שכזה.
בחודשים האחרונים נוצר סדק בתקווה של התושבים .אנו יוד
עים שצה״ל עושה כל שביכולתו כדי לשמור על חיים שלווים
ביישובים הסמוכים לגבול ,אבל אנחנו גם מאמינים שהפתרון
הוא מדיני ,ולא צבאי .לכן ,כשתשלשלו את הפתק לקלפי ,תנ
סו לחשוב מי היא ההנהגה שמדינת ישראל צריכה בעת הזו כדי
לפרוץ את המחסום שניצב מולנו כל כך הרבה שנים .דרושה
הנהגה שתחולל מהפכה  -שתתחיל בעוטף עזה ,ותשפיע על
החיים במדינה כולה■ .

גדי ירקוני הוא ראש המועצה האזורית
אשכול

