מיליון ישראלים

מסתתרת

נטרה

בעת נפי ית טיל

אבנים
בשכונת

צילום:

מאחורי

מגורים

יהודה

בבאר

תחת איום

נערכים להמשך לחימה

חומת

גראד

שבע ,אתמול

לחיאני

הרתעה בחסות הכיפה
צמרתצה"ל נחושה
להחזיר את ההרתעהשנחלשה מאז"עופרת
בהצלחתה של כיפת
ברזל הזדמנות
יצוקה" ,ורואה
"להעביד
להתארך"
לארגוניהטרור" ברק":הסבבהנוכחי
עלול
חד-משמעי

מסד

חמאסמציע :הפסקת אש

החיסולים
תמורת סיוםמדיניות

"כיפתברזל"ליירט את מרבית
$TS1$הרקטות$TS1$
הרק־
חנן

גרינברג,
גרינברג

אורי

בבאר

בינדר,
בינדר

שבע

אחת מהן

בבית

$DN2$הרקטות $DN2$המשוגרותלאזורים
טות
משה דוד
ארויקם
מרג׳ייה,
רימון מרג׳ייה
לא פגעו באזרחים .גורמים
הזדמנותלהגביר את הלחץ על ארגוני
פתוה
ברדנשטיין
ואלי
צבאיים מאשרים כי מדובר בתקלה
הטרור ,לרבות תמאס ,על מנת לחזק
את ההרתעה שנחלשה בחלוף שלוש
במערכת הביטחון שואפיםלםיימ
של "כיפת ברזל" וציינו כי המערכת
שנים ממבצע "עופרת יצוקה״.
ליירוטטילים משיגה הצלחה בשיעור
את סבבהלחימה הנוכחי ברצועת עזה
של  90אחוז ולא  100ראש הממשלה
עם הישג משמעותי,ולכן ההערכות
תק יה ביירוט
בנימין נתניהו שביקר אתמול בסוללת
הן שצה״ל אף יגביר את
פעילותו.
באשדוד ,אתמול
הממשלה בנימין נתניהו בסוללת ״אידו״
ראש
אמש:
שר הביטחון אהוד ברק אמר
בדיונים הביטחוניים ,בהם לקחו חלק ״אידו" ,המגנה על אזור אשדוד ,שיבח
את לוחמי ההגנה האווירית והבטיח
גם הרמטכ״ל,רא׳׳ל בני גנץ וראש
עלול להתארך ונדרשת
״הסבב הנוכחי
בדמים ובחושך ,ועד עכשיו לאהתקבלו
כמהאפש -להאיץ רכש של מיירטים נוספיםלסו־
$TS1$לסוללות$TS1$.
הממוקדים הם
הארגון:״החיסולים
סבלנות״ .מנגד ,גובר הלחץעל חמאם,
השב״כ יורם כהן,הועלו
$DN2$לסוללות $DN2$.בשל האירועים ביטל הרמטכ״ל
הפעילות ברצועה .״יש ללות.
ומנהיגיו מציעים הפסקת אש בתמורה רויות להגברת
החלטות חד-משמעיות מהמישור הרש־
$TS1$הרשמי$TS1$
שמפוצצים את המצב בכל פעם מחדש.
$DN2$הרשמי $DN2$והמוסדי המצרי לנוכח מה שקורה
מי
אנחנו במגעים עם המצריםלהפסיק את
בחו״ל.
בני גנץ ביקור
כאן הזדמנותלהעביד מסר חד ובדור
לקבלת התחייבות מישראל להפסקת
המדיניות הזו ואת המלחמההזו״.
מדיניות
בינתיים ברצועת עזה ,ככל שחולף
החיסולים .דוברצה״ל ,תא״ל לארגוני הטרור ברצועה .סל האמצעים
בשטח״ ,אמר ברהום ,דובר הארגון .עם
מתרעמים על הפער בין
בחמאם
הזמן וחיל האוויר הישראלי מוסיף
(פולי) מרדכי :״איןלפי שעה בל העומדלרשותנו נרחב ,ואין כוונה לתת
יואב
ההידרדרות הביטחונית ,חאמס עומד
לצד השני להכתיב את הקצב״ ,אמרו לתקוף ,גובר הלחץ בארגון חמאם.
הפסקת אש״.
הרטוריקהלפרקטיקה של מדינות ערב
בחיבוק ידיים לא מצטרף למעגל
דיוןבעניין
הלחימה ואינו יכול להפסיק אותו.
בהפסקת אש ובתמורה
גורמים צבאיים .״אנחנו נערכים לפחות
בהערכות המצב הביטחוניות שהת־
$TS1$שהתקיימו$TS1$
ומתמקדים בשכנתם ,המדינה הערבית
חמאסמעוניין
מנהיגי הארגון משחררים את התסכול
קיימו
$Dשהתקיימו $DN2$אתמול טענו קצינים בכירים לעור כמה ימים שלהסלמה״.
בקבלת התחייבות מישראל להפסקת הגדולה השוכנת מעברו השני של מעבר
רפיח .״לאיכול להיות שעזה טובעת על ירי ביקורת חריפה המופנית כלפי
החיסולים .פאוזי ברהום ,דובר
מדיניות
הרקטות שנפלו
עם זאת ,שלוש
בצה״ל כי נוכח הצלחתסוללות מערכת
מיושבים ,זו

שנייה

בשכונת

מגוריםושלישית

ספר,
בשטח

