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 סההיצס, גנוה לדיור הניקוש נווה: סזה שסף אזוו אבל הסבו, לנתלת

 ליאנה אחוות ;,ציונות תסש "זו • סתנתתית והבילוי התסשייה וגת
תיוחד • לבו לא תסש והיא - הקיץ סשנהתה סת לשסף שסבוה פוץ,

גוטמן ןי7ני
 עברה מאז עבר חודש בקושי ►».

 כבר פרץ וליאנה שלוב, לכרם
 פעם. מאי יותר אולי כבית, מתישה

 בבית ככה התשתי לא מדהים, "זה
 מספרת, היא אחר", מקום בשום

בקי הילדים מקסימים. פה "האנשים
 מאוד שלנו הילדים את קיבלו בוץ
קלה". הסתגלות להם היתה אז יפה,

 הסתגלות, של עניין רק לא וזה
 אני שעכשיו מרגישה "אני מבחינתה.

 ציונות. ממש זו משהו, עושה באמת
 סבב גם ישראל". עוטף חיבוק אנחנו

 לה, גרם לא בעוטף האחרון הלחימה
 ילדיהם ולחמשת שמעון לבעלה
 היה שעברנו אחרי ימים "כמה לוותר.

 רוגע הילדים על השרינו אבל ירי,
ולעשייה". לשגרה חזרנו ועכשיו

 משבע אחת היא פרץ משפחת
 האחרון יולי בחודש שקבעו המשפחות

 אבל שלום, כרם בקיבוץ מושבן את
 היא פרץ משפחת יותר נרחב במבט

 שעברו הרבות מהמשפחות אחת עוד
 איתן. צוק מבצע מאז עזה לעוטף

 הקיץ מאז משקרים: אינם המספרים
 מהגירה עזה עוטף נהנה 2014 של החם

על עולה לדיור והביקוש חיובית,

 האזורית למועצה למשל, כך, ההיצע.
 השנים בארבע התווספו הנגב שער

 תושבים 800מ־ יותר האחרונות
 שרק אשכול, האזורית המועצה חדשים.
 תושבים, 15,650 מנתה מארס בחודש
 2014ב־ תושבים. 1,486ב־ מאז גדלה

 אשקלון חוף האזורית במועצה התגוררו
 מונה היא להיום, נכון תושבים. 15,600
תושבים. 18,254

ציווית" "הצלתה
 המשרד חיזק האחרונה בשנה
 והגליל הנגב הפריפריה, לפיתוח

 350כ־ של הקמה יזם עזה, עוטף את
 למציאת ופעל הדשות דיור יחידות

 ובנים משפחות 100לכ־ דיור פתרונות
 יש היום עד איתן "מצוק ממשיכים.

 שמבקשות משפחות של שיא ביקוש
 מנכ״ל אומר בעוטף", להתיישב

 הנגב הפריפריה, לפיתוח המשרד
 ההצלחה "זו משעל, אריאל והגליל,
 העוטף יישובי של גדולה הכי הציונית

איתן". צוק סיום מאז
 איתן צוק מאז שווקו בשדרות גם

 600כ־ ונבנו דיור יחידות 2,000כ־
 גדלה העיר ואוכלוסיית בתים,

 השנים בשלוש ואישה איש 2,624ב־
 השנה בכך, די לא ואם האחרונות. וחצי

השנים לשלוש לעיר גג הסכם נחתם

 6,000כ־ בה ייבנו שבמהלכן הבאות,
 כבר 1,609 (שמתוכן דיור יחידות
 חדשות מגורים שכונות בחמש שווקו)
 האלה הנתונים בבנייה. נמצאות שכבר

 העובדה רקע על במיוחד מרשימים
 העוטף לעבר נורו איתן צוק שמאז

 החלו מאז המכריע רובן רקטות, 518כ־
השנה. במארס 30ב־ הסדר הפרות

 בשכונה רקטה נפלה האחרון "בסבב
 זה "אמנם ג׳ורנו, אביחי אומר סמוכה",

 הזה". למצב רגילים אנחנו אבל עצוב
 לפני מדבר: הוא מה על יודע ג׳ורנו
ישירה פגיעה ביתו ספג שנים ארבע

 איתן. צוק תחילת לפני בודדים ימים
 כשרעייתו השינה, בחדר פגעה הרקטה

 ושלושה ילדיהם שני עם היתה תמי
 פעם "בכל בממ״ד. נוספים פעוטות

 אבל שאלה, סימני עולים קורה שזה
 לנצח", להם ניתן לא דבר של בסופו

 שבנינו מה נהרוס "לא מוסיף, הוא
 טוב מקום היא שדרות ידיים. בשתי

 הילדים האחרונות. בשנים שמתפתח
 האנשים פה, וגדלו פה נולדו שלנו

 פה נישאר ואנחנו וחמים טובים
שקט". שיהיה ומקווים
באה עזה עוטף של ההתפתחות אבל

דיור יחידות 2,000כ־ שווקו איתן צוק מאז בשדרות. בנייה

שדרות




