ברזל
נפלו בבאר שבע עקבתקלה בכיפת
גראדים
חוליות משגרי רקטות ומחסנים של אמצעילחימהבעזה,ולפי פרסומים ברצועה נהרגו שלושה
צה״ל תקףאתמול
פלסטינים ,בהם נער בן  13גם היום לא ייתקימו
לימודים בבתי ספר ביישובים המרוחקים בין עד  40ק״מ מהרצועה
כיפת

שיגור

אתמול

הלחימה
אתמול

בתל,

באשדוד

הלוויתו של
ה13 -

44

14

25

רקטות נורו

יירוטים של
ביפת ברזל

נפילות
בשטח ישראל

לשטח ישראל

המשך עמוד

האוויר ,אל״מ
אמרל״הארץ״

צביקהחיימוביץ׳,

חרדה

חוליות

אתמול

20

15
נפגעי

בישראל

משגרי
הותקפו

רקטות

$DN2$לפגוע $DN2$בנו״,
אזורים מיושבים .״יש פה תהליך גוע

אחת .כדוריות

מהדקטות

התפזרו

של

ברצועה,

אמר

מחסני

לחימה

נתניהו .״צה״ל

אמצעי
הופצצו

הרוגים

פצועים

פלסטינים

ריב סאלם.פלסטיני נוסף,פעיל

פלסטינים

לפי הדיווח ,עבאס שוחח גם עם

"אני לא
נהרג בתקיפה באזור רפיח.
בין אם מדובר
קרים
$DN2$באחד $DN2$מרכיבי המערכת ,הוא שגרם
חד
מאפשרת לזהלקרות ,זאת פשוט
שאמר גם הוא שח־
$TS1$שחמאם$TS1$
הטרור .כושר ההגנה שלנו הש־
$TS1$השתפר$TS1$,
$DN2$מתחקרים $DN2$כל אירוע
האש ,אם
בהפסקת
מאם
$DN2$שחמאם $DN2$ידבק
בסך הכל נהרגו  18פלסטי־
$TS1$פלסטינים$TS1$
$DN2$השתפר $DN2$,והביצועים של כיפתברזל
תפר,
קטסטרופה שלאיבולהלהימשך .לתקלה ביירוט,״ולמרבה הצער בטיל שיורט ובין אם בטיל שלא
וכאשר היא תצא
$DN2$פלסטינים $DN2$מאז שצה״ל חיסל את מז־
$TS1$מזכ״ל$TS1$
נים
מרשימים מאוד ,אך אף פעם לא
התרחש בדיוק כשיש רקטה יורט״ ,טען אל״מחיימוביץ׳ .״אני
הוא
הילדים נשארים בבית ואנחנו נא־
$TS1$נאלצים$TS1$
לפועל.
חמאם ברצועה ,פאוזי
באוויר״ .בעקבות כך ,פתחובחיל לא מופתע מהתוצאות הגבוהות ,נגיעלהגנהמקסימלית.השילוב כ״ל
צים$DN2$להישאר איתם".
לצים
דובר
$DN2$מזכ״ל $DN2$ועדות ההתנגדות העממית,
ברהום ,מתח אתמול ביקורת קשה
אל־קייסי ,ביום שישי אחר
המנצח הוא כושר התקפה ,כושר
בלוחמים ,ובמ־
$TS1$ובמערכת$TS1$
אני סומך ובטוח
האוויר בתחקירלבחינת הנסיבות
אחת הרקטות שנורתה לבאר
זוהיר
מראשי הג׳יהאד
הצהריים .אחד
הגנה וחוסן אזרחי״ .חלק מראשי
$DN2$ובמערכת $DN2$המצוינת .נעשההכול כדי
$TS1$בשכונת $TS1$שהובילהלתקלה.
שבע פגעה במכונית חונה בש־
עלשלטונות מצרים וטען כי הם
ערכת
פועלים מספיק כדי להשיב
אינם
הרשויות קראו לראש הממשלה האיםלאמי ברצועה ,חאלד אל־
$TS1$אלבטש$TS1$,
עד כה השיגו במערך ההגנה שנצליח ,אבלבעולם שבו אני
כונת
בשכונת $DN2$מגורים ורקטה שנייה פגעה
במבנה בית ספר ,שבו לא התקיימו
את השקט
לרצועת עזה.
לעומתו,
לימודים .נזק נגרם לרכבולבתים
ראש ממשלת חמאם,איסמעיל
הנייה ,טען אתמול כיהשלטונות
הסמוכים ורווח על נפגעת חררה
מבין

איך

המרינה

כי כשל טכני בא־
$TS1$באחד$TS1$

ישראל

עזה

שנהרג

הנער בן

תחקיר מבצעי ,ואנחנו מתח־
$TS1$מתחקרים$TS1$

מנחית

מכה

קשה

על

ארגוני

מאזתחילתההסלמה ,איסמעיל הנייה טען

באחד

מארגוני

הטרור ברצועה,

לדברימזכ״ל הג׳יהאד

ראש הלשכה
חאלדמשעל,

המדינית

של

חמאס,

המצריםפועלים מסביבלשעון

כדילהביא להפסקת סבבהלחימה
למרחק של מאות מטרים ,וגר־
$TS1$וגרמו$TS1$
האיסלאמי ,ארגונו
יורטו  40רקטות מתוך אתמולשהשלטונות
הנוכחי .הוא קרא לישראל להפ־
$TS1$להפסיק$TS1$
ולמבנים .כמה
רמו $DN2$נזק לכלי רכב
מו
מחויב להפסקת האש,
המצריים
 49שזוהוככאלו
סיק
בשטחים פתו־
$TS1$פתוחים$TS1$
רקטות התפוצצו
$DN2$להפסיק $DN2$את ההסלמה הצבאית ברצועה
החיסוליםהישראלים הם
וטען כי
תוחים $DN2$באזור אופקים ,ורקטה נוספת
חים
אם וכאשר תצא
שיפגעו באזור מיושב
להפסקתהלחימה
שגורמיםלהתלקחות.
פגעה בלול בקיבוץ כרמיה במו־
$TS1$במועצה$TS1$
$DN2$אלבטש $DN2$,אמר אתמול כי ״אין כל
בטש,
האווירית נתוני יירוט מרשימים,
ועצה $DN2$האזורית חוףאשקלון וגרמה
אמש נפוצו ברצועת עזה ידי־
$TS1$ידיעות$TS1$
נמצא אני לא יכוללהגיע ל -לצאת למבצע צבאי ברצועת עזה
עצה
מתקרבת
הפסקת אש
מקום לשיחות על רגיעה בהת־
$TS1$בהתחשב$TS1$
 1009נעשההכול כדי שלא יהיו
לו נזק כבד .במהלך היום לקו אפילו כאלו שעברו את ציפיות
$DN2$ידיעות $DN2$אודות
בתגובהלירי הרקטות.
עות
חשב
נתו־
$TS1$נתוני$TS1$
מפתחי המערכת .לפי
הפלסטינים.
ביןישראל והארגונים
מקורות בעזה מסרו כי שלושה
כשלים ביירוטים ,אבל זה יהיה
ישראלים.
בחרדה כ15 -
$DN2$בהתחשב $DN2$במתקפה הציונית עלעזה״.
ני
שהתפוצצו
הרקטות
חסר אחריות ולא מקצועילהגיד פלסטינים נהרגו אתמול בתקי־
$DN2$נתוני$DN2$צה״ל ,מתוך  49רקטות שזוהו
שתי
$TS1$בתקיפות $TS1$אולם מנגד אמרמזכ״להג׳יהאד ,אולם ועדות ההתנגדות העממית
אמרו כי לא יכבדו את הפסקת האש
לפגוע באזורים
בבאר שבע הן השתיים הראשו־
רמדאן שלח ,כי ארגונו מחויב
$DN2$בתקיפות $DN2$צה״ל ברצועה .בין ההרוגים
פות
שתהיה הגנהמוחלטת".
$TS1$הראשונות $TS1$ככאלו שעתידות
אל־קייםי.
$TS1$בסוכנות $TS1$לאחרחיסול
להפסקת האש .לפי דיווח בסוכ־
עסליה ,שנהרג
$TS1$נתניהו $TS1$,ילד בן  13איוב
ראש הממשלה ,בנימין נת־
מיושבים ,יורטו  40מאז תחילת
שונות $DN2$מאז תחילת האירועים שהיו
נות
גילי כהן ,אבי יששכרון?
הפלסטינית,
נות
בתקיפה ישראלית ממזרח למח־
$TS1$למחנה$TS1$
ראשי
ניהו,
אמורותלהיות מיורטות על ידי ההסלמה .רק אתמול יירטו שלוש
$DN2$בסוכנות $DN2$הידיעות״מען״
$DN2$נתניהו $DN2$,נפגש אתמול עם
ויניר יגנה
בשיחה
הדברים
אמר את
ג׳באליה .בן דודו בן שלח
$DN2$למחנה$DN2$הפליטים
נה
רשויות
מערכת ההגנה האקטיבית ,אך לא סוללות המערכת ,הפרוסות בא־
$TS1$באשדוד$TS1$,
מהדרום בכנס שנערך
באשדוד על רקעההסלמה .״אנ־
$DN2$באשדוד $DN2$,באשקלון ובבאר שבע13 ,
שדוד,
יורטו ופגעו בשטחמאוכלס .מפ־
$TS1$מפקד$TS1$
$TS1$״אנחנו $TS1$ה -נפצע בתקיפה בה נהרג גם שניהל עם יו״ר הרשות הפלס־
$TS1$הפלסטינית$TS1$
השתתפה בהכנתהיריעה:
טלילה נשר
פלסטיני בן  24בשם אחמד
חמוש
רקטות מתוך  15שנורולכיוון
מפקד $DN2$כנף ההגנה האקטיבית בחיל
טינית
$DN2$״אנחנו $DN2$נכה בכל מי שמתכנן לפ־
$TS1$לפגוע$TS1$
חנו
קד
(אבו־מאזן).
$DN2$הפלסטינית $DN2$מחמוד עבאם

פועלים

לפועל

