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הרגיעה

ההפצצות

ואז חזרו

בעקבות
מעזה

כר וראית
רגיעה
את ישראל להפסיק אתפעולותהחיסולים
$DN2$הגעתי $DN2$חד־פעמית למספר שעות ,וכמה דקות אחרי
תי
סיבר ,רוני
סיבר
מתי
יהושוע,
יהושוע
יוסי
הממוקדים .דובר הג׳יהארהאיסלאמי הודיע כי
שהגעתי אירעהפיצוץ״.
ברוט
וצביקה
crrci
צורי
מתן
שקד,
לארגון הזכות
אם ישראל תפר את ההסכם תהיה
נכון לאמשהחליטובצה״ללהבליג על ההת־
$TS1$ההתקפה$TS1$
לאהר הסבם הפסקת האש שהושג ,השת־
$TS1$השתררה$TS1$
להגיב.יצוין כי במערכת הביטחון לא להגיב ,וכן ציין כי לא מדובר בהסכם כתוב אלא
$DN2$ההתקפה$DN2$ולא
קפה
ררה
בהודעה מצרית על התחייבות מצדישראל שה־
$TS1$שהג׳יהאד$TS1$
$DN2$השתררה $DN2$אתמול אנחת רווחה מבאר-שבע שבנגב ,לוקחים סיכונים מיותרים ובינתייםסוללות כי־
$TS1$כיפת$TS1$
דרך יישובי עוטח עזה ועד אשדוד וגן-יבנה.
$DN2$כיפת$DN2$ברזל באשדוד,אשקלון ובאר־שבע יישארו ג׳יהאד
פת
$DN2$שהג׳יהאד $DN2$הסכיםלה.
אלא שהיא לא נמשכה זמן רב :אמש בסביבות
בירושלים שבו והדגישו
אולם גורמים מדיניים
בעמדותיהןלפחותבמהלך השבוע הקרוב.
התפוצץ טיל גראד בתוך שכו־
$TS1$שכונת$TS1$
03:22
בנוסף ,חרף התפוצצות הגראר הוחלט כי אתמול כי בשום שלב ישראל לא התחייבהלהפ־
$TS1$להפסקת$TS1$
השעה
נת
$DN2$שכונת $DN2$מגורים במרכז העיר נתיבות וגרם
לפציעה הלימודים היום בררום יתקיימו
של אישה אחת.
לנתיבות ,ללא סיכוםכלשהו
אלףהתלמידים ישובו
לכיתות.בנוגע
התייחס אמשלנושא ואמר כי ״המסרשלנו ברור:
לאחר ארבעה ימי לחימה בדרום ,שהיוו את לקראת חצות התקיימה הערכת מצב כדילהח־
$TS1$להחליט$TS1$
ההסלמההאלימה ביותר מאז מבצע עופרת יצו־
שקט יביא שקט .כל מי שינסה להפר אותו ,הכ־
$TS1$הכוונת$TS1$
$DN2$להחליט $DN2$האם יתקיימו
$TS1$יצוקה $TS1$,ליט
לימודיםבעיר.
$DN2$יצוקה $DN2$,הושגה הפסקת אש .אך למרות שהיא למ־
$TS1$למעשה$TS1$
קה,
$DN2$הכוונת$DN2$שלנו תמצא אותו.פגענו במדויקבמחוללי
וונת
הסכם הפסקת האש הושג הודות למאמצים
$DN2$למעשה $DN2$נכנסה לתוקףבלילה שבין שנילשלישי,
הטרור ,במפקדי הטרור ,בתשתיות הטרור ובמי־
$TS1$ובמילים$TS1$
של מצרים והוא נרקם בצורהכזו :המגעים של
עשה
לגמרי:במהלך היוםנורו 12
היריאתמול לא פסק
ויישובינו״.
מצרים מול ישראל התקיימו באופן ישיר בין לים
$DN2$ובמילים $DN2$רבים שכוונולעברערינו
הרמטכ״לרב־אלוף בני גנץ התייחסללחימה
רקטות ומרגמותלעבר יישובי עוטףעזה.כולן המודיעין המצרילבין מערכת הביטחון באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
סקת
$DN2$להפסקת$DN2$
כסדרם ו־ 200
החיסולים ברצועהוציינו כי מדובר במגעים
בכתב .ראש הממשלה נתניהו

בכוחשלנו

התפוצצו בשטחים פתוחים במועצה האזורית חוף
בדרום ואמר:״אנחנו לא
$DN2$באמצעות $DN2$ראש המטה המריני־ביטחוני אלוף
(מיל׳)
צעות
ואשכול ,איש לא נפגעולא נגרםנזק.
אשקלון
הפעלנו בשלושת הימים האחרונים פרו־
$TS1$פרומיל$TS1$
סתם.
במקביל ,המגעים של המצרים מול
גלעד.
עמוס
וטיל
הוחרפה
אף
ההתקפה
יותר
ומאוחר
להפעיל אותו ככל שנצ־
$TS1$שנצטרך$TS1$.
הג׳יהאדהאיסלאמי התנהלו באמצעות תיווך מיל
מעזה
$DN2$פרומיל $DN2$מהכוחשלנו ונדע
גראד התפוצץ בלב נתיבות .כוחות מר״אטיפלו
טרך.
של חמאס :בכיר חמאם בעזה מחמור א־זהאר וס־
$TS1$וסגן$TS1$
$DN2$שנצטרך $DN2$.זה לא נגמר עד שזה לא נגמר .השקט יענה
באישה שנפצעה באורח קל מרסיסים 11 .תוש־
$TS1$תושבים$TS1$
בשקט ואש תענה באש״.
$DN2$וסגן $DN2$ראש הלשכה המדינית של חמאס מוסא אבו־
$TS1$אבומרזוק$TS1$
גן
לבניינים
$DN2$תושבים $DN2$נוספים לקו בחרדה .נזק רב נגרם
בים
שממדי הטבח המח־
$TS1$המחריד$TS1$
בתוך כך ,דווקא סוריה
לקהיר ,בעור ראש ממשלת חמאס
מרזוק
$DN2$אבומרזוק$DN2$
הגיעו
אפשר
למי
אבל
שיש
״אמרו
ולמכוניות.
נחשפים
הג׳יהאד
ראשי
קיים
הנייח
רגיעה,
באזרחיה
שהיא
ריד
$DN2$המחריד$DN2$
מבצעת
מרגעלרגע
מגעים עם
איסמעיל
להאמין?״ התרעם יוסי קיאט 25
בחרה אתמוללגנות את ישראל על התקי־
$TS1$התקיפות$TS1$
אל־הינדיוחאלדאל־בטש.
תושבהעיר .האיסלאמי מוחמר
״הרסיסים עפו גםלקומות
הגבוהות״.
$DN2$התקיפות$DN2$בעזה .״סוריה מגנה בתוקף את התוקפנות
פות
כי
נאמר
מצרים
שפירסמה
במגעים
בהודעה
משתמשים

יעל נגר ,תושבתהעיר ,הוסיפה :״בארבעת
הימים האחרונים של ההסלמה אני ישנה אצל
חברה בגלל שאין לי ממ״ד בבית .הערב הגע־
$TS1$הגעתי$TS1$

רקטות

נורו לעבר
ישראל

הפלסטיני ודוחקתבקהילה
סוכם על הפסקת כל
הפעולות הצבאיות והרגעה הישראלית נגר העם
ליזוםפעולה דחופה כדי לשים
החיסולים .גם הבינלאומית
הדדיתהכוללת גם את הפסקת
בג׳יהאדהאיסלאמי הדגישו כי ההסכם מחייב למעשיםאלה״ ,נמסרבהודעה.

אזרחים

ישראלים
רובם

גראדים

נפגעו,

באורח

ןל

פעילי

מטרות
ברצועה

חיל

יורטו על
כיפת ברזל

ידי

תקף

האוויר

גראדים
את

חדרו
כיפת

ברזל

אזרחים

טרור

פלסטינים

נהרגו

נהרגו

