יממה של
בדרום

אש

אחת מחן שתק סמוך לשוטר
יותר מ־  45רקטותנורו אל מערב הנגב
מג״ב ,נפצעו ,אחדבינוני והשאר קל חדמטכ״ל" :לא נעבור לסדר
היום״ ארגון המקושרלאל־קאעירח קיבל אחריותלפיגועבגבול
״הנחיתי
שובל,
גדיגולן ,לילד שובל

לאפשרות

הכוחות להיערך

את

בדרום

שהירי

יימשך גם

ושלומי דיא
איציק םבן שלומי
בימים

רקטה

 $DN2$.מצבו של
לון.
והיתר פצועיםקל.
ארגון
את

רקטות

כך

נו.
$DN2$דנינו$DN2$.

חמאם

הירילעבר

צבאיות ואכן,

מטרות

טפות
וטפות$DN2$

בפיקוד

כי

נבחנות

ובשלב

האזוריות אשכול,

שער

והמועצות
הנגב

אפשרויות

זה הונחו

התושבים

לעזהלהיות בקי־
$TS1$בקירבת$TS1$
הסמוכים

ביישובים

אתמול

המתגוררים

בסרטון

שהקליטו לפני

היציאה

לפימע

שלשום

נזקים ברכוש.
בעקבות ירי

רבת
$DN2$בקירבת$DN2$
הדרום ובדרגים הב־
$TS1$הבכירים$TS1$

תגובה שונות,

ושדות נגב ,ובמערב הנגב ,ו־

ביישובי לכיש .אחת הרקטות נפלה
במאזור מיושב במערב הנגב ,אך לא
לפגיעה בנפש .בכל
גרמהלנזקים או
הנפילות לא דווח על נפגעים או על

היו כמה מטחים אתמול
בסיסים
צה״ליים .בעקבות האירועים
התקיימו אתמול הערכות מצב שו־
$TS1$שוטפות$TS1$

כירים$DN2$בצה״ל .בצה״ל
כירים

משטחי רצועת עזה לעבר יישו־
$TS1$יישובי$TS1$

רו
$DN2$שנורו$DN2$

המחבלע],
$DN2$שאהמחבלע]$DN2$,
שכוונולעבר

אמרו

והפצמ״רים שנו־
$TS1$שנורו$TS1$

$DN2$יישובי $DN2$הדרום ,פגעו  35ביישובי
בי

מהם בינוני

הצהיר כי הוא מכוון

מתוך

הרקטות

אמר

אתמול

הנגב

$TS1$אשקלון$TS1$.
אשק־
במועצה האזורית חוף

אחר

הקרובים וייתכן

לעריםהגדולות״,
המשטרה רב ניצב יוחנן דני־
$TS1$דנינו$TS1$.
מפכ״ל

הסלמה
נורו במהלך יום אתמול
יישוםי מערם הנגם,ולראשונה זה
זמן רם,קיבל אתון חמאם אחריות
לחלק מירי הרקטות לעברישראל.
ארבעה שוטרי מג״ב נפצעומנפילת
בדרום :כ־ 48

שאף יגיע

מרחבים מוגנים.

במערכת

הביטחון

שר הביטחון אהוד

ברק

קיים אתמול

בשעות הערבהתייעצויות עם

נשמעו אתמול

קולות ,שלפיהם אי אפשר לעבור
לסדר היום על הירי לעבר ישראל.

הצמרת

הצבאיתוהמוריעיניתומלשכתו
כי ״נבחנות כל התגובות האפשריות״.
צה״ל הגיב אמש בשתי תקיפות בעזה.
נמסר

הרקטותהחליטו

גם

סביבהלעלות

את

באשדוד וביישובים

רמת הכוננות.

נשיא

המדינה שמעון

פרם אמר אתמול:
שלטילים .גם הפעם אנשים עמדו
בגבורה.ליבנו עמם ואף על פי שא־
$TS1$שאהמחבלע]$TS1$,
״הנגב

תחת

דו מרגלית

בסוף נגיע לעופרת יצוקה
מה

נשתנה

מטח

שביריהטילים

הרקטות הזה

הנוכחי

מכל

המטחים

מצרים כבר אינה מה

הקודמים ,או רובם?

שהיתה .אין לה

ממשל יציב.

קשייםלבנות
כלשהי של

תשתיתמודיעינית,וכלחיסול שלחוליית

הריבונות

טרור כרוך

בהפרה

המצרית.

$TS1$אינטרריסציפלינריים$TS1$,
אינטר־ריסציפלי־
אמש התקיימו בצה״ל ובמערכת הביטחון דיונים שהם
יש בה מועצה צבאית רעועה .לפי שעה אין לה נשיא מוכר ,מוסכם.
$DN2$אינטרריסציפלינריים $DN2$,וכך הם מונחים גםלפני ראש הממשלה ושרי התשיעייה ,ובינתיים
נריים,
הפעם אין מי שיטען כי ישראל הפרה את הפסקת האש השברירית .שליטת
השאלה הבוערת היא אם להמשיך בתגובת אש צמודה לכל פיגוע טרור.
הצבא המצרי בחצי האי סיני נחלשה אף שישראל הסכימה כי יפרוס יחידות
שיטה זו הוכיחה את עצמה מאז עופרת יצוקה ,אבל האםעדיין? מצרים
בשטח המפורז ,והוא מימש זאת פחות מכפי שביקש.
אל־קאעירה נראים בשטח.
מתאסלמת וגורמי
האש חודשה מפני שהמחבלים הניחו כי הנשיא הבא יגיע משורות האחים
במציאות המדינית
שהתגובה המקובלת היא הנכונה גם
הדעת נותנת
המוסלמים .חמאס הבין כי עתה מותר .לכן לראשונה מאז מבצע עופרת
והטרוריסטית המשתנה.לפחותלפי שעה .מכת אש מרודה בולמת או מאטה
קסאמים לעבר הנגב .המסר היה
יצוקה חמאס הודה אתמול כי ירה כ־ 30
$TS1$ומקרין $TS1$ומדללת אתפעילות הטרורהפלשתיני ,ואין לה לפי שעהחלופה.
כפול .הוא שבר את הרגיעה ,אבל דווקא מפני שהוא שולט במצב בעזה ומ־
קרין
$ומקרין $DN2$ממנהלסיני ,דאג כי עוצמתהטילים והרקטות תישאר לפי שעה על
עליה גםלהיות תקיפה דייה כרי שלא תחזיר את תושבי היישובים בעוטף
ההתאוששות של שדרות
עזהלחדרי הביטחוןולמקלטיםלימים רבים מדי.
רמה נמוכה .רק קסאמים.
אחרי סידרה של מטחים אינה מהירה ואינהקלה ,אבל אפשר לצמצם את משך
אין בכך נחמה .כל הסלמה ברו־קרבות בנגב מתחילה דרך קבע בנשק
יעילה ותקיפהובלתי מהוססת.
הזמן הנחוץ לה כאשר מכת האשהצה״לית
קל .הגראדיםלעבר אשדוד ובאר שבע מגיעים רק לאחר מכן ,בשלב הסופי
חידוש הירי מעזה בא בימים אלה בהפתעה .אולם מומחים מעריכים כי
לקראת ההפוגה הבאה.
שבשנים עברו גרמו
לאזור .אבל נוצרו גם נסיבות חדשות,
הרגיעה תחזור
הגיאופוליטית החדשה מציבה אתגרים חרשים .עזה נשלטת
המציאות
בידי ממשל טרור מובהק והריבונות בה אינה מוגדרת ,ומה שצה״ליכול לרמה בינונית של טרור מתמיד .עם זאת הסוף תמיד ידוע סוג כלשהו
של עופרת יצוקה.
לעשות בתגובה תקיפה ברצועה אינו דומה למציאות בסיני .בחצי האי יש

אש

