מגינת
הדרום
ליירט בסוף השבוע 28
הצליחו
סוללות "כיפתברזל"
לפגוע באזורים
המאוכלסים
רקטות מתוך  33שהיו אמורות

בדרום גורם צבאי בכיר":נחסר מספר לא מועט של
שר הביטחון
במיליארדים"
נפגעים בנפש ונזקלרכוש
הפעולהשלנו"
ברק":המערכת משפיעה על חופש
מיושב או

גרינברג

חנן

אמש

משום

סיפק

שנמצאים בו

ראש מערך

ההגנה

אסטרטגיים.

מתקנים

האווירית ,תת־אלוף
במספר שיגורים

דורון גביש ,הערכת מצב שעסקה
שהמערכת לאהצליחה
ליירט .״אנחנו לא מתעסקים

חיסולו של מזכ״ל ועדות ההתנגדות זוהיר אל־
$TS1$אלקיימי$TS1$
לפתי־ בהצלחות ,אלא דווקא בשאלה מה ניתןלשפר״,
$TS1$לפתיחתה$TS1$
קיימי
יימי $DN2$שלשום אחר הצהריימ נתן את האות
גורם צבאי בכיר.
אינטנסיבית
רקטות
מתקפות
ורחבת
יחתה $DN2$של
חתה

היקף על

אזור

הדרום.למעלה

אמימ וגראדימ,

ופצצות

מ100 -

מרגמה

הסביר

רקטות ,קס-

שוגרו

מהרצועה

הצלחתן של שלוש
הסוללות ,אידו(אזור אשדוד),

לשטח ישראל.
בשטחים מאוכלסים.
בבאר שבע) ,משנה במידה רבה את אופי העימות מול האיום
באשדוד,
הפרוסות
סוללות ״כיפתברזל״,
מהרצועה .ביחידה החלולעבוד סביב השעון בשישי
רקטות שהיו
שבעובאשקלון,ליירט בהצלחה 28
בערב ,וער שעות הבוקר כבר ספרו  12יירוטים מוצ־
$TS1$מוצלחים$TS1$.
״בפעילות של היחי־
$TS1$היחידה$TS1$
לנפגעים רבים.
עלולותלגרום
דה $DN2$ביממה אחת נחסך מספר לא מועט של נפגעים לחים.
$DN2$מוצלחים $DN2$.באחד האירועים ניגש טכנאי לטפל בתקלה
דה
בנפש ונזק לרכושבמיליארדישקלים״ ,אמר אתמול
טכנית באחד המשגרים כאשר לפתע נשמעה האזעקה.
״הוא זינק על האזור שהיה צריךלתקן ,ובתוך שניות
גורם צבאי בכיר.
עשרות

אמורות לנחות
שיגורימ הצליחו

ברצועה

מלגלגים

מהן היו

מתוך 33

בזלת (אזוראשקלון)

ו״בריח הדרום״ (גזרת

פתר את הבעיה
בגראר

באר

והמיירט פגע

שכווןלאשדוד״,

סיפר

גורם צבאי" .היירוט הזה קרוי

על שמו״.
אלוף גלעד

מפקד היחידה ,סגן
בירן,

לא

מסתיר

את שביעות רצונו .״זו עבודה
מסביב
לשעון,

קשה

עם סיפוק

$TS1$שמתגור$TS1$/
שמתגור־
רב בעיקרללוחמים

$DN2$שמתגור$DN2$/

רים

ביישובים

שנמצאים

תחת

איום״.

מעבר להצלת חיי ארם ,להצ־
$TS1$להצלחתה$TS1$
לחתה
$DN2$להצלחתה $DN2$של המערכת משמעויות
־■

נוספות והיא

הלחימה מול

ילדים

מחופשים

ליד

המקלט

בבאר

שבע,

:ילום:
אתמול//צילום:

יהודהלרויאוי

משנה

את אופי

האיום בגדה.

שר

הביטחון אהוד ברק" :המערכת
משפיעה על חופשהפעולה של
הדרג
ההנהגה
הצבאית ושל
המדיני״ .בתוך שבועות ספורים

יחידת ״כיפתברזל" כמעטהכפילה בסוף השבוע
את

ההישג המבצעי

שצברה

במשך

שנה שלמה:

28

אמורה

להצטרף למערך

״דורם״,

שכבר

ההגנה הסוללה הרביעית

נמצאתבהליכים

סופיים

של התהליך

היירוטים הצטרפול־
הצלחת המערכת זוכהלהתייחסות נרחבת שלהפל־
$TS1$הפלגים$TS1$
קר $DN2$.ההישג המרשים התקבל בין היתר הורותלשיפור
קר.
הפלסטיניים .ועדות ההתנגדות והג׳יהאדהאיסל־
$TS1$האיסלאמי$TS1$
גים
$DN2$הפלגים$DN2$
ביכולת הפגיעה .אם עדלאחרונה הצליחה המערכת
מפרסמים באתרי האינטרנט שלהםלוחות זמנים
אמי
$DN2$האיסלאמי$DN2$
ליירט
אחוז מהרקטות ,תהליך הפקתהלקחים
57-08
שבהם הם מציינים את מקום נפילתה של כל רקטה
למפעילים בשטחולחברת רפאלהוביל לכך
המשותף
כהוכחה לכך שהירי שלהם משיג אתיעדו .סוכנות
שבסוף השבוע עלה שיעור ההצלחה ל־  90אחוז.
הסוללות משגרות את המיירט ״טמיר״ רק לעבר הידיעות ״ספא" ואתר״פאלטיימס" דיווחו אתמול:
$TS1$כלומר $TS1$״׳כיפתברזל׳ יירטה שליש מהרקטותבלבד״.
רקטות שמסלול מעופן נמצא בתוך ״אזור הגנה״,כלו־
בהכנת
השתתף
מר
הידיעה :רימון מרג׳ייה
מר $DN2$אזור שהוגדר מראש שישלהגןעליו בגלל היותו
 34יירוטים החל מאפריל אשת־
$TS1$אשתקר$TS1$.

המבצעי.

