להפסקת אש
בדרך
חמאם הסכים אמש להפסקת אש מיידית במתווה של "שקט

ברזל
יוסי

יירטה רקטה

יהושוע,
יהושוע

רוני

תמורת

שקט״ לפני

כן ספג בית בעוטף עזה פגיעה ישירה ,כיפת

העולמי שהיה מעורבבפיגועבגבול
בפעילהג׳יהאד
אחת,וצה״ל פגע

שקד,
שקד

מתן

צורי

מתי
ומתי

םיבר
סיבר

לבית־הספר.
לאוטובוס בדרך

בקיבוץ אחר התפוצצו

חמש

מרגמותבלי

שנשמעה קודםלכן אזעקת "צבעאדום״ ,אך איש לאנפגע.

טינים דיווחו על
כלי

טיס

״לימדנו אתישראללקח״
חמאס:
אזרח

של חיל

שנהרג ותינוקת שנפצעה .בשעות הערב תקפו

האוויר שני בסיסי טרור בצפון

הרצועהובצה״ל

הפלסטינים דיווחו כי
במטרות.

סבב הלחימה בררופ נמשך גפאתמול ,עפ יותר מ 65 -רקטות
חיל האוויר הגיב על ירי הרקטות בשורה של תקיפות בשטחי הרצו־
$TS1$הרצועה$TS1$.
אמרו כי זיהו פגיעות
לזרוע הצבאית של
עולמיוהםייען שלו נהרג.
$DN2$הרצועה $DN2$.באחת התקיפות נפצע קשהפעילג׳יהאד
יו&א& ומרגמות ששוגרולעבר ישוביעוטן* עזה בתוך יממה אחת ,עה.
שהותקפו שייר
הפלסטיניים
מתשתיתהפיגוע שבוצעבגבול מצרים ביום
השניים ,שהיו חלק מרכזי
אמש הסכימו בחמאס ולדבריהם גם בכלהפלגים
וחמש תקיפות של חיל האוויר ברצועה .לקראת חצות הודיע
לדרישת מצרים ,המתווכת בין הצדדים ,להפסקת אש במ־
$TS1$במתווה$TS1$
חמאמעל הסכמה להפסקת אש.
האחרים
שני שבו נהרג סעיר פשאפשה,נפגעו כשנסעו עלאופנוע ברפיח.
$DN2$במתווה $DN2$של ״שקט תמורת שקט״ .עם זאת ,בחמאס התנו את הפסקת האש
תווה
בתקיפה אחרת הותקפו בורות שיגור בשכונת זיתון בעזהוהפלס־
$TS1$והפלסתופסים$TS1$
הקסאמים והרקטות נורו במהלך היום לעבר מושבים וקיבוצים
כלשונם .בחמאס
הפעילות התוקפנית
בכךש״ישראל תפסיק את
אשקלון .איש
במועצות האזוריותאשכול,שער־הנגב ,שדות־נגב וחוף
בעזה״,
לאנפגע ,אך נגרם נזק לרכוש ושמונה אנשיםלקו בחרדה.
לקח״ ,אמרו.
״לימדנו את ישראל
הביעו סיפוק מתוצאות סבבהלחימה:
האירוע החמור ביותר אירע בתחומי מועצת שדות־נגב ,שם ספג בית
בישראל אמרו אמש בתגובה כי ״שקטייענה בשקט״.
פלסטינים ,ביניהם חמישה
נהרגו
שני
יום
מאז
והילד ששהו באותה עת בבית הספיקו
המזל ,האם
פגיעה ישירה.למרבה
ברצועת עזה תשעה
פעילי טרור ,שניילדים ושני אזרחים .בשטח ישראל זוהו מאז יום שני
ניצלובנס״ ,אמר אבי המש־
$TS1$המשפחה$TS1$,
להיכנס לממ״דולאנפגעו .״אשתיוהילד
ה $DN2$,שהיה באותה שעהבעבורה.סוללת כיפתברזל ,שנפרשה אתמול
פחה,
יותר מ־ 100נפילות בשטחישראל,וחיל האוויר תקף תשע פעמים
משמרהגבול פקד
ברצועה .אתמול חל שיפור קל במצבו של קצין
באיזור נתיבות,הצליחהליירט רקטה אחרת שנורתה באותו מטח.
צנעני ,שנותח ושב
צנעני ,שנפצע מרסיסי קסאם בבסיס מג״ב.
יחיאל
הה לא הנס היחידאתמול :בקיבוץ במועצה האזורית אשכול פגע
מבית־החולים בימים הקרובים.
להכרה ,צפוי להשתחרר
קםאם סמוך לתחנת הסעה שלילדים ,דקות אחרי שהילדיםעלו
אחר הבסיסים

חמאס.

תופסים
$DN2$והפלסתופסים$DN2$

מחסה לפני

עוד נפילה,

אתמול צילום:

רויטרס

יונזיים

של

הסלמה
רקטות

נפלו

בשטח

ישראל

רקטה

יורטה ע״י

כיפת ברזל

פגי\/ות
ישירות

בבתים

תקיפות של
חיל

האוויר

נפגעים

פלסטינים

"אשתי

והילד ניצלו בנס".

בית

שנפגע

מרקטה,

אתמול

בעוטף

עזה

צילום:

רויטרס

