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אני לתומי הנחתי כי שדרות, הגם שהיא רחוקה 
מגוש דן, מהווה חלק ממדינת ישראל...

תארו לעצמכם שבמדינה אירופאית הייתה 
עיר של יהודים שהיתה מותקפת בירי רקטות 
והממשלה באותה מדינה לא הייתה מסייעת 
לתושבי העיר הזו כנדרש ולא ממגנת את מוסדות 
הציבור בה כנדרש. הרי מיד היינו מזדעקים: 

"אנטישמיות" ובמידה רבה של צדק.
שש שנים סובלים תושביה של שדרות מירי 
הקסאמים. הפחד, חוסר הוודאות, סכנת החיים, 
הפכו לחלק מהווית היום של תושבי שדרות. 
ממשלות ישראל, אלה שבראשן עמד שרון וזו 
שבראשה עומד אולמרט, לא מצאו פתרון שימנע 
בצורה מוחלטת את ירי הקסאמים מרצועת עזה. 
אין זה אומר שפתרון כזה, מורכב ככל שיהיה, אינו 

בר השגה. אך לא בכך מבקש לדון מאמר זה.
בין קסאם לקסאם, מבקשים וצריכים תושבי 
שדרות לחיות, ללמוד ולעבוד. עד שתמצא 
ממשלת ישראל את הפתרון הנכסף ויופסק ירי 
הקסאמים, חובה על הממשלה לעשות כל אשר 
לאל ידה, כדי לאפשר לתושבי שדרות להמשיך 
באורח חיים סביר. אין שום סיבה שתצדיק את 
המחדל באי מיגון הולם של מוסדות החינוך. 
תושבי שדרות ראויים גם לסיוע פסיכולוגי, 
סוציאלי ואף לסיוע כלכלי. רווחה כלכלית 
בעת כזו יכולה לסייע גם להרגשה, לתחושת 

הביטחון העצמי ולשיפור האווירה.
לאחרונה רבו המדברים על חוסנו של הציבור, 
על כך שאויבינו לא יוכלו לנו. אולם חוסנו 
של הציבור לא יכול להתקיים רק מאופיים 
של האזרחים ומפעולות עצמאיות, חובה על 
הממשל לסייע ולבצר את חוסנו של הציבור, 
גם אם לצורך כך יידרש הממשל להקדיש את 

התקציבים הנדרשים.
בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו" קבע המחוקק 
בסעיף 1: "זכויות היסוד של האדם בישראל 
מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו 
ובהיותו בן–חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות 

שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ". בסעיף 4 
נקבע: "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו 
ועל כבודו". זוהי חובתה המוסרית והחוקית 
של ממשלת ישראל להגן על חייהם של תושבי 

שדרות בכלל ושל ילדיה בפרט.
אין מדובר רק בשדרות. שדרות היא היישוב 
הבולט בסבלם של תושביו מירי הקסאמים, מה 
שדרוש לשדרות דרוש וראוי גם לישובים אחרים 

הסובלים מירי ומאימת הקסאמים.
ממשלת ישראל, התנערי! מר אולמרט, תתחיל 
להנהיג, אל תמתין להקמת ועדת החקירה הבאה! 
עשה מיידית את מה שנדרש כדי לסייע לתושבי 
שדרות וסביבתה ולהגן על חייהם. הם אזרחיה 
של המדינה הזו, אותה אתה מתיימר להנהיג!

הפנו תקציבים לשדרות ולנגב; מגנו את 
מוסדות החינוך בצורה ראויה ולא בהתחכמות 
של סימון V, מדובר בחיי ילדים; תגברו את 
השרות הפסיכולוגי ומחלקת הרווחה; עשו כל 
שנדרש, כדי לאפשר לתושבי אזור הקסאמים 
לחיות. אל תספרו לנו מר אולמרט ומר הירשזון 
שאין די תקציב. זה פשוט לא מדויק. זה עניין 
של ניהול נכון, הקצאת משאבים נכונה וסדר 
עדיפויות. כל עוד לא תעשו את הנדרש, אתם 
מסייעים, בלי להתכוון לכך, למשגרי הקסאמים 

בהשגת מטרתם.
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