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בני גנץ התייחס

אמש לרגיעה
בגבול
אתמול במהלך

היחסית
ואמר

הדרום,

ביקור בבקו״ם

נפילות,
מספר
ש״עדיין היו
לוקח זמןלהגיב .יש להמתין
ההתפתחות .אנו
את
ולראות
אך

עוקבים אחרהדברים״ .גנץ הוסיף

ש״אנהנו

במעקב אחרי

בררום.

לראות

המתרחש
המצב

איך

מתפתח ואם ארגוני הטרור יפסיקו

את הירי שלהם .לפי כךנפעל,
פעלנו לשבש פיגוע באזור הדרום
שעלולות היולהיות לו השלכות
אסטרטגיות .ההתרעה
לגביועדיין

בתוקף.ביצענו פגיעהקטלנית בכל
מי שניסה
לפגועבנו ,ואנחנו עושים

את

כל המאמציםלפגוע

רק במי

אף הואלמצב בררוםבמהלך הערכת

מצב בבסיס אוגרת עזה ואמר:״צה״ל
לפעול נגד כל
ממשיך
להיות מחויב
מי שזומם,

מנסה או מכין
פעולות

אזרחי המרינה או

המשך הלחימהתלרי בהתנהלותם

גנץ כי

״ההמלצהלחיסול זוהיר
אל־קייסי

שר הביטחון ברק:

עופר

יש

בבקרם ,הדגיש רא״ל

נגר

חייליצה״ל
נגר

שברצועת עזהסבלו מאבירות לא ולמנוע
מבוטלות ,אחרת לא
שם על רגיעה .צריךלזכור שלא
אנחנוהתחלנו את הסבב הזה וגם
מי שנפגע בתחילה היה בעיצומו
במהלך
של תכנוןפעולה״.
היו

מדברים

שתאפשרלפעול

וצה״ל הגיב באש ,תוך כרי פגיעה

דרך ארבעה מרכזיםולא דרךשלושה

אחד .עזהעייפה כבר וחמאם מציע

לפגועבנו,
מי שניסה

כמו היום .זה יחזק גם את היתירות,

כמעט ללא פגיעה בלאמעורבים.

תקלות ,וגם
את
היכולותלהתגברעל

שצריך .ארגוני הטרור פתחו

קטלנית בכל

נוספת,רביעית,

לתושבים
רוצים

רק עוני ובדידות ואנו

שהם יהיו

כמו בני

אדם

פועלים לשום דבר אחר
אנו לא
אלוף פיקוד הדרום טל
השקטשלנו .אם
מלבדלהגן על
פרג׳ון ,שנכח
חוףאשקלון ,יאיר
התייחס גם הוא למצב ,ואמר
הם לא יירו לא תהיה אש״.
בביקור
את הסיבוב
כי "ניתן להגדיר
התייחס לאירועים
התושבים
ואמר כי
האחרונים
כמוצלח,ולמרות שכל הכותרות
תוצאות הלחיתה טובות
מוכנים לשמש כ״שכפ״ץ של
לציין
תחושת הישג מבצעי הלכולכיפתברזל חשוב גם
מבחינת
המדינה״ ,ו״מוכנים להמשיך
פעלנו בימים
את הפן ההתקפי בו
הרמטכ״ל:
אמר
בצה״ל
"פעילי
האחרונים .כיפתברזל נותנתלנו ולהיות כאן ולאפשרלמנגנוני
טרור רבים נהרגו ותוצאותהלחימה
הביטחון של המדינה לנהל את
לפעול בצורה נוחהיותר".
אפשרות
מפעילים את הכוח
הן טובות .אנו

פריסה יותר רחבה במקרההצורך״.

רוסו

כשנדרש ,והפעם זה נדרש .זמן רב
מדברים

על התעצמות אש של
פוטנציאלי.
וקיים איום

אויבינו

את האיזון בין

אויבינו,

כושר

מבינים

הגנתי

שקט יענה
באש.

לכושר
בשקט

התקפתי.

ואש תענה

השקט בעזה תלוי כרגע

בהתנהלותם של
משתמשים בכוה שלנו
אנחנו לא
סתם.הפעלנו בשלושת הימים
האחרונים אלפית מהכוח שלנו
להפעיל אותו ככל שנצטרך".
ונדע
ארגוני הטרור.

שר הביטחון אהוד ברק התייחס

סיכלה

היא החלטה נכונה״

פצועים והרוגים,

ובכך

משמעותית

הרבה

פגיעה

בשטחיאוכלוסיה

יותר
בסבב

של ארגוני

הנוכחי

אזרחים בלתי מעורבים.

דובר

אזרחית.

צה״לוהרמטכ״ל התייחסולטענות
על פגיעהבבלתי מעורבים ואמרו

מ־ 200

ש״זה ממחיש את השימוש שעושים

משטחי

באזרחים כ׳מגן

למעלה

רקטות ופצצות מרגמהנורו

ארגוני

הטרור

הגבול .אנחנו לא
שפועליםלאורך
אוכלוסיה״.
ירי מלבריכוזי
מבצע׳עופרת יצוקה׳ ובהשוואה
רוני
הילדה
פנתה
הביקור,
להיות
יכולים
השני.
מזלזלים בצר
כנען
בצהריים
אתמול
מלחמה.
בזמני
אחרות
לגזרות
הספר,
בבית
ב׳
מחרש
ניסיונות גם
הלומדת
מכיתה
להוביל
פיגועים
טענו
ירי
כי
הפלסטינים
מסר
מהנשיא
לירי,
יוזמות
של
אחרות
וגם צורות
וביקשה
בוצע לעבר
להעביר
מבקשת שתביא
להיות תמיר לפלשתינים:״אני
מנסה
הלוויה סמוךלגדרבנחלעוז ,וכי
אזרחים כתגן אנ שי
אבלצה״ל ופועל
מספרפלסטינים נפצעו .בצה״ל
אשר פעל מהאוויר
צה״ל,
ושתמסור גם
את השקטוהשלום
צער אחר קדימה מוכןוערוך לתת
מטרות
ביטחוןלאזרחיישראל .אני חושב למתנגדים שלנו שאנחנו רוצים בלבד ,תקף קרוב ל־ 40
דחו את הטענות ואמרו כי "כוח
שהצר השני לומר דרך תגובותיה לגדול בשקט ואני בטוחה שגם ויעדים ,ואף הצליח לסכל ירי זיהה בשעות הצהריים התקהלות
פלסטינים סמוךלגדר
של חמישים
רקטות לפני שיצא לפועל.
שלישראל ,ער כמה אנחנו לא ילדיהם .אנחנו רוצים שהצבע
המערכת בצפון הרצועהועל כן
כתוצאה
האדום יהיה רק צבעהכלניות
מהתקיפות האוויריות
מוכנים לקבל אתניסיונותפגיעה.
בהם
נהרגו  26פלשתינים,
אל־קייסי היא
לחיסולזוהיר
ההמלצה
האדמוניות .הכי הרבה אני רוצה
ביצע יריהרתעתי".
החלטהנכונה" .ביחסלכיפתברזל שלום גם עם
עזה״.
פרס הוסיף ואמר":מיליון
אמר ברק :״אני מעריך שאם הכל
יפעלכהלכה אז תוךשבועיים,אולי
אזרחים עברו שבוע די קשה ועמדו
שלושהשבועות ,תהיהלנוסוללה בו בכבוד,למרות שנפלולמעלה
מ־  250רקטות המדינה עמדה כאיש

באש

יענה

תענה באש"

אש

נשיא

המדינה

ביקר אתמול

בבית

שמעון

פרס

בעולם .הירימוביל לשום
אחרים

מקום" .גם

ראש המועצה האזורית

הדבריםכיאות״.

הספר נופים

שביד מרדכי והתקבל על ידי
התקצשי
הצלחה בפן
על אף ההסכמהבנוגעלהפסקת
לכבודו ,לאחר
שהתחפשו
הילדים
אש ,המשיכואתמול ארגוני הטרור
שבשל המצב הביטחוני לא הספיקו
לקיים את מסיבת הפורים .״יש לירותלעבר יישובי הנגב במהלך
שעות הבוקר.למרות זאת,בצה״ל
הסכמה שאם יהיה שקט אזי הוא
מסכמים לפחות לעת עתה סבב
יהיה תקף לשני הצדדים״ ,אמר
הסלמה אשר היהמוצלח מבחינתו,
הנשיא.לדבריו אין הסכם כתוב
הפלסטיניים
בין ישראללפלגים
בעיקר בפן המבצעי .את עיקר
שיורים לעברישראל ,אך ישנן
הכותרות והשבחים קוצרת מערכת
ליירט 56
ברזל ,אשרהצליחה
כיפת
״המצרים
הדדיות.
הסכמות
שיגורי רקטותלעבר שטח ישראל
שיחקו כאן חיובי ,אך צריךלזכור

הספר נופים

צילום :נזארקניימן לע״מ

הרצועה ,היקף

הסר

״אני יודע
שנסגרו

עם

תקדים

שישנן

מאז

הבנות
שאם

מצרים,

הפלשתינים לאיירו רקטותצה״ל
לאיגיב .בינתיים זה שובשבמהלך
הלילה כאשרלעבר יישובי חבל
אשכולנודורקטות״ ,כך אמר השר
לביטחץ פנים יצחק אהרונוביץ
בשיחה עם ׳מקור ראשון׳

במטה

אנושי׳ ,ואת העובדה

התכנסולולפעם

שהם מבצעים

אחת" .כחבר

בממשלה הייתי רוצה לראות
הפסקה יותרמיידית ,לאלמשוך
את זה ארבעה

חמישה ימים .יש

אפשרותלהפעיל מנופי לחץ
יותר כבדים,והייתי רוצהלראות
תגובה יותרחריפה .הדרג המדיני
צריךלומרלצבא כי

אפשרללכת

מחוז הדרום

של משטרת
ישראל.

להכבדהבפגיעות מדויקותיותר,

אהרונוביץ,

הראשון

בתשתיות ובפגיעה

דרש תגובה

שמהרגע

אפקטיבית ועמוקה
שהשקט

איש

יותר ,מציין כי הוא מניח

יישמרוניכנס
לרגיעה.אהרונוביץ

ציין

בפגיעות

המחבלים.
בראשי
כמיליון
אי אפשרלהחזיק

זאת עמדתי.

את עמידתו של העורף

שמהווה את הקו הראשון של
ישראל ,ואת
מדינת
הפעילות של
המשטרה ,מד״א ומכבי האש.

בהתייחסולמערכת

ההגנה

׳כיפתברזל׳ אמר כי נתנה
תחושת ביטחון כמעטמוחלטת.
אהרונוביץ אינו מרוצה מחלק
מההחלטותשהתקבלו
לגבי משך
הזמן בונאלצו התושביםלשהות
במקלטים,ומציין כי הקבינט לא

חמישה ימיםבמקלטים ללא בתי
ספר ובאיודאות".
למרות זאת ,אהרונוביץ נותן

אמון מוחלט

הממשלה

בראש

ובמערכתהביטחון.

בשולי
כי מצאמחליףלתפקיד
מנכ׳׳ל
לביטחון פנים במקומו של
המשדר
יעקבגנות ,שצפוילכהןכמנכ״ל
הדברים

אישר

השר

רשות שדותהתעופה .השרציין

בקרוב הוא יחשוף את שמו.
שבתי

גרברציק

