רקטת גראד התפוצצה
למרות הפסקת האש
בלבנתיבות;נתביהו :״שקט יביא שקם״
היוםיחזרו תושבי הדרוםלשגרת חיים
רגילה
והלימודים ישבולסדרם למעלה
ישראל ,בנס לאהיונפגעים הג׳יהאד
ולהתנגדות״
הפלסטיני
האסלאמי:״נצחוןלדם השהידים והישגלעם
הרגיעה על

מ 10 -רקטות ופצצות מרגמהנורו מאז הוכרזה

תנחם
Dmn

ברגמן
בתתן

שמים לא היו פגיעות בנפש ורק

מספר אנשים לקו
מספר
נגרם למםפר בלי רבב.
דקותלפניהנפילה נשמעה ברח־
$TS1$ברחבי$TS1$
בחרדה ,נזק

אתמול
במגב הלחימה

התקיימו!

רגיעה

בדרום ובפיקוד

בי
העורף הבריזו על חזרה מלאה
$DN2$ברחבי $DN2$העיר אזעקת׳צבעאדום׳.
בתום שיחה שקיימו אתמול
לשגרה ועל הידושהלימודים
בבוקר ראשי הרשויות של באר
בבל מופדותהחינוך.למרות הפ-
אשדוד,אשקלון ,קרית
שבע,
פקת האש ,נורו אתמוללמעלה
מרגמה מלאכי ,חוףאשקלון ,וגן יבנה,
רקטות ופצצות
מ10 -
מפקד
לעברישראל .אמש ,לאחר הש־
$TS1$השעה $TS1$ולאחר הערכת מצב עם
פיקוד העורף ,הוחלט לקבל את
רקטה שנורתה
 10 $DN2$בלילה
עה
המלצת הפיקודולחזור לשגרת
התפוצצה בחניון
מרצועת עזה
בין שני בנינים בנתיבות .בחסדי

למרות

המשך

»>

1in
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זירת

בעמי

הנפילה

במרכז

נתיבות

למעלה מ־10
הפסקת האש,

^^<^ji..

»>

|u1nn־ מעמי

חיים
רגילה.
מוקדם

יותר

אמש.

בחסדי

טמים

לא

היו

נפגעים

איציק זאבי,

רקטותנורו לשטחישראל
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ראשון

לשבח את ראשי הרשויותשגילו לי
$DN2$הישראלי $DN2$לצמרתהאו״ם.

$TS1$לתושבי$TS1$
לתו־
מנהיגות ואחריות ומצדיע
שבי
ראש
שיבח
$DN2$לתושבי $DN2$הדרוםשגילו כושר עמידה

בישראל
בבוקר כי

שקט

הצהירו אתמול
בצד הדרומי של

הממשלה
במקביל
אורך הרוחשגילו תושבי הדרום
$DN2$הגישה $DN2$מכתבתלונהלמזכ״ל האו״ם רב־אלוף בני גנץ אמר בפגישה
בארבעת ימי הלחימה .בכנס
שה
באן קי מון ,בעקבות חוסר תגו־
$TS1$תגובתה$TS1$
מתגייסים לחטיבת כפיר
מנכ״לי משרדי הממשלה בירו־
$TS1$בירושלים$TS1$
עם
$DN2$תגובתה $DN2$של מועצת הבטחוןלירי
בתה
$DN2$בירושלים $DN2$אמר נתניהו כי
שלים
בבקו״ם כי״אנחנועדיין עוקבים
״הפעילות
אחרי מה שקורה בדרום וצריך
הרקטות על יישובי הדרום .שג־
$TS1$שגריר$TS1$
האחרונה היא עדות של המ־
$TS1$המדיניות$TS1$
והאם
יתפתח
לראות איך זה
$DN2$שגריר $DN2$ישראל בארם רון פרושאור
התקפית
דיניות
ריר
$DN2$המדיניות$DN2$שלנו,פעילות
באמת ייפסק הירי .זה לא נגמר
הבטחון
את
האשים
כדילמנוע פגיעה באזרחי ישאל
מועצת
עד שזה נגמר .שקם ייענה בש־
$TS1$בשקט$TS1$,
ב״אפם תגובה" ,למרות ש" 250
והגברת ההגנה על העורף ,המ־
$TS1$המסר$TS1$
קט,
שקט יביא טילים נורו מאז יום שישי לשטח
$DN2$המסר $DN2$שלנו ברור
סר
$DN2$בשקט $DN2$,ואש תיענה באש".
מנגד ,בג׳יהאד האיםלא־
$TS1$האיםלאמי$TS1$
שקט .כל מי שיפר את השקט ,או ישראל טיל בכל 20דקות".
בהתייחסלרגיעה כי
מי
במכתבו
מנה
פרושאור
אפילו ינסה להפר אותו ,הכוונת
$DN2$האיםלאמי $DN2$טענו
השהידים
מדוברב׳׳נצחון לדם
בשטח ואת
ההתרחשויות
את
שלנו תמצאאותו".
והישג לעםהפלסטיניולהתנג־
$TS1$ולהתנגדות"$TS1$.
"מיליון
״אנחנו פגענו במדויק במ־
$TS1$במחוללי$TS1$
שתיקת מועצת הבםחון.
האיסלאמי,
$DN2$ולהתנגדות" $DN2$.דובר הג׳יהאד
אפס תגו־
משותקים
אזרחים
במפקדי הטרור,
$DN2$במחוללי $DN2$הטרור,
חוללי
$TS1$תגובה $TS1$.דות".
$DN2$תגובה 200 $DN2$.אלףילדים לאהולכים
בתשתיות הטרור ,וגםבטילים
דאוד שיהאב ,אמר אתמול כי
בה.
שונה
הרגיעה הזו
אפס תגובה250 .
רבים שכוונו נגד ערינווישובינו .לבית הספר
מהרגיעה
בסיס
אפם
אני רוצה לשבח אתהפעילות טילים בשלושה ימים
הקודמת ונשענת על
המצוינת שלצה״ל ,השב״כ ,היל תגובה .משהו במשוואה הזו לא "עצירת תוקפנותה של ישראל
האויר ,שללוחמי כיפתברזל ,סביר" ,כתבהדיפלומט הישרא־
$TS1$הישראלי$TS1$והחיסולים".
בנימין נתניהו

את

איתנה נגדהטרור".

חדשות 24

גדר

דה
$DN2$מצדה$DN2$
הגישה ישראל הגי־
$TS1$הגישה$TS1$

בשקט מצ־
$TS1$מצדה$TS1$
הרצועה ייענה

השני

של הגדר.הרמטכ״ל,

