הגייהאד האיסלאמי

על

הכריז

הפסקת

אש ,הירי

הנקודתי

על ישראל

נמשך ענד
4-5

לדרום
מרותהודעהעל הפסקת אש 18 ,רקטותשוגרו
שמונה רקטות נחתו

בשטחים פתוחים.

גילי
גיקי
וגיקי

כהן,
כהן

פעילויותלפורים
כרגיל.
הלימודים היום יתקיימו
בפיקוד העודףהוחלט כי

שירלי סיידלר

$DN2$להבהיר $DN2$כי ״מי
בהיר
ענן״ ,שביסודן הפסקת
של״עמוד
ירי

תורי

הרקטותלעבר

יישובי הדרום.

חג

שינסה
לפגוע

פורים שלנו

בשמחת

אנחנו נפגע בו

יתקיימו

אם לאתחול

הדרומית .לא היונפגעיםולא
נזק

נגרם

כתוצאה מירי זה .בשל הירי,

עם זאת,בצה״ל הכחישו כי הושג בעוצמה״ .שר הביטחון ,משה
(בוגי)

החליט ראש העיר אשדודלהפסיק
ולפנותתלמידים
הלימודים,
את יום

שינסהלירות

שאינם ממוגנים.

$TS1$תקשורתית$TS1$יעלון ,הוסיף במהלך
הסכם הפסקת אש .״יש הודעה תק־
 18רקטות שתרו אתמול מר־
$TS1$מרצועת$TS1$
אתמול כי ״כל מי
האיסלאמי״,
$DN2$תקשורתית $DN2$של הג׳יהאד
שורתית
שמונה
$DN2$מרצועת $DN2$עזהלעבר ישראל
צועת
בערים נוספותהחליטו הורים רבים
אמרו בצבא ,״לא הסכם עםישראל ,לעברישראל ,או יהיה מעורב בירי
מהן נחתו בשטחים פתוחים ,שתיים
מהמסגרות
להוציא את ילדיהם
שאינה צדלהסכמים אתו זועדיין לעברישראל ,דמו בראשו״.
יורטו על ירי מערכת כיפתברזל,
הקבינט המדיני־ביטחוני התכנס החינוכיות ,בשל האזעקות .לאחר
והשארנפלו בשטח הרצועה .חמש לא מציאות שנבחנה בשטחלאורך
אתמול כדילדוןבהסלמה .במערכת הירי,סוללות מערכת ״כיפתברזל״
מהרקטות נחתו לאחר שבצהריים זמן״.
נפרשהאתמול באזור אשדוד.צה״ל
הביטחון הפנו את האצבע המאשי־
$TS1$המאשימה$TS1$
ביוםשלישיחיסלה ישראל חו־
$TS1$חוליה$TS1$
הכריז בכיר הג׳יהארהאסלאמי,
הפציץ מהאוויר שבעה אתרים שו־
$TS1$שונים$TS1$
$DN2$המאשימה $DN2$כלפי הג׳יאהדהאסלאמי ,אך
מה
פעיליג׳יהאד איס־
$TS1$איסלאמי$TS1$.
$DN2$חוליה $DN2$של שלושה
חלדאל־בטש ,כי הושגה הפסקת ליה
$DN2$שונים $DN2$בדרוםהרצועה ,ביניהם מנהרה
נים
אש עםישראל.״בעקבות מאמצים לאמי.
$DN2$איסלאמי $DN2$.ביוםרביעי הגיעה התגובה ,הוסיפו כי על חמאס ,כאחראי על
מצרייםאינטנסיביים״ ,כתב אל־
$TS1$אלבטש$TS1$
פלסטינים דיווחו
ומפקדה .גורמים
על שלושה פצועים במסגרת תקיפה
$DN2$אלבטש $DN2$בעמוד הפייסבוקשלו ,״הסכם
בטש
ישראל או
"כל מי שינסהלירות
אווירית באזור רפיח.
הרגיעה הושב על כנו בהתאםלה־
$TS1$להבנות$TS1$
ישראל ,דמו בראשו"
($TS1$הכוונה $TS1$יהיה מעורב בירי
בפיקוד העורףהחליטו אתמול
בנות
$DN2$להבנות $DN2$שהושגו בקהיר ( 2012הכ־
לאחר הערכות מצב ,כיהלימודים
וונה
($DN2$הכוונה$DN2$להבנות שהושגו לאחר מבצע
כרגיל .גם
יתקיימו היום
למנוע את הירי
ומאזנפלו בשטח ישראל כ 70 -רק־
$TS1$רקטות$TS1$
״עמודענן״ בסוף 2012ג״כ) .לצד
פעילויות
המתרחשברצועה,
המבוצע משטחה.
$DN2$רקטות $DN2$שנורו מרצועתעזה .עיקר הירי
טות
זאת ,בכירים אחרים בארגון הצהירו
יעלון הוסיף כי לכבוד חג הפורים צפויות להת־
$TS1$להתקיים$TS1$
$DN2$להתקיים $DN2$כמתוכנן ,אלמלא תחול הר־
$TS1$הרעה$TS1$
קיים
רביעי .בתגובה תקףצה״ל
היה ביום
אם חמאס לא יעשה כן ,במערכת
כי הם שומרים את הזכותלהגיב על
$DN2$הרעה $DN2$נוספת במצב הביטחוני .ברחבי
אינטר־
$TS1$אינטרסים$TS1$
ונגר
״נגרו
הביטחון
מרביתן
שונות
מטרות
38
כל ״הפרהישראלית של ההסכם״.
עה
יפעלו
ברצועה
כי
אמר
שלו״.
רחבים
סים
$DN2$אינטרסים$DN2$
של
וחלקן
האיסלאמי
הג׳יאהד
של
האיסלאמי
מקורות בג׳יהאר
לאירועי החג
עוטף עזה נערכים
עוד יעלון
בצל הירי; ״אנו מקווים שלא נצ־
$TS1$נצטרך$TS1$
ברשות המערכת הביטחונית״מגוון
אישרו אתמול כי גורמיםבמודיעין
החמאס .חיל האוויר גייס עשרות
$DN2$נצטרך $DN2$לבטל את האירועים ,אבל
טרך
אפשרויות ,שלא נהסס להשתמש
המצרימנהלים מגעים מול ראשי
בודדות של אנשימילואים עבור
$TS1$כלפיהם $TS1$מודעים לאפשרות שתהיה הסל־
$TS1$הסלמה״$TS1$,
התנועה וממשלת חמאס מצר אחר ,הפעלתסוללה נוספת של מערכת בהן ,כדי להמשיךולהגיב כל־
מה״,
פיהם
ברזל״ .ראש הממשלה ,בני־
$TS1$בנימין$TS1$
״כיפת
ומול ממשלת ישראל מהצד השני,
$DN2$כלפיהם($DN2$ארגוני הטרור ברצועהג״כ)
$DN2$הסלמה״ $DN2$,סיפר שיר מסיקה ,רכז נוער
אשקלון .״יש
במועצה אזורית חוף
$DN2$בנימין $DN2$נתניהו ,התייחס אתמול להס־
מין
במטרהלייצב את המצב ברצועה
$TS1$להסלמה $TS1$בעוצמה״.
לאירוע ,אך
שתי מיגוניות בסמוך
אתמול נחתו שתי רקטות גראד
ולמנוע הסלמה נוספת .לפי מקור למה
$DN2$להסלמה $DN2$האחרונה בזמן ביקורובמפעל
תהיה התקהלות גדולה ופיקוד
לאשדוד,
צפוניתלאשקלון ודרומית
״טבע״ יחד עם ראש ממשלת ברי־
$TS1$בריטניה$TS1$,
שהמצרים
הנוסחה
מצרי בכיר,
לבטלו״ ,אמר.
$TS1$להבהיר $TS1$ואזעקות נשמעו בכל אזור השפלה העורףיכול
$DN2$בריטניה $DN2$,ריוויד קמרון .הוא ביקשלה־
טניה,
מנסים לגבש היא חזרהלהבנות
הערכת מצב

לעבר

יעלון:

לעבר

חייל

בסיור

על גבול

רצועת

עזה

סמוך לקיבוץ

כיסופים,

אתמול צילום:

תיטרס

ממוסדות חינוך

הרעה נוספת במצב הביטחוני

