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אשכנזי :מתקרבים לפעולה הגדולה ברצועה
בג"ץ מתח ביקורת על התנהלות המדינה ודרש לעדכנו עד ה15-
בינואר בנוגע למיגון הבתים הפרטיים בשדרות
יובל אזולאי ברק רביד ויובל יועז
,
מאת מיכל גרינברג,

הרמטכ"ל ,רב אלוף גבי אשכנזי ,אמר אתמול כי ישראל מתקרבת לנקודה שבה תיאלץ לבצע פעולה
גדולה ברצועת עזה .אשכנזי אמר את הדברים בכנס באוניברסיטת תל אביב ,לאחר שבמשך היום נפלו
בשטחי עוטף עזה  19רקטות קסאם ,מהן שתיים בשדרות .שר הביטחון אהוד ברק אמר באותו אירוע ,כי
"המצב בשדרות ובעוטף עזה מורכב וקשה".
בתוך כך ,בג"ץ הורה אתמול למדינה לעדכן את בית המשפט עד ב 15-בינואר בדבר התקדמות
המהלכים למיגון  800בתים פרטיים בשדרות מפני רקטות הקסאם .השופטת איילה פרוקצ'יה מתחה
בדיון ביקורת על התנהלות הממשלה ,ואמרה כי סדר העדיפויות שלה מטריד בצורה קשה.
גם הקבינט המדיני-ביטחוני דן אתמול במצב ברצועת עזה ,והחליט כי לעת עתה לא תיערך שם פעולה
צבאית משמעותית.
בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב אמר אתמול הרמטכ"ל ,כי "ייתכן שנגיע
לנקודה שבה נצטרך לעשות את הפעולה הגדולה בעזה ) (...לא ניתן לנצח ארגון טרור בלי לשלוט בסופו
של דבר על השטח" .לדבריו ,פתרונו המוחלט של הסכסוך עם מדינות ערב אינו נראה בעין ,והאשמה
העיקרית בכך היא איראן ,התומכת בארגוני הטרור .אשכנזי ציין ,כי בשנים הקרובות יתאפיין המזרח
התיכון בתהליכי שינוי עמוקים שיביאו לרמה גבוהה של אי וודאות ושל חוסר יציבות.
זאת ,לצד הסיכויים שעשויים להתפתח מתהליכים מדיניים או מתפניות אחרות" .אנו צופים גם סיכונים
עד כדי עימות אפשרי ביותר מזירה אחת בו זמנית  ...בעקבות הקשרים המתהדקים בין גורמים שונים,
מדינות וארגונים הנתמכים על-ידי מדינות החותרות לגרור את ישראל לעימות ,גדלה הסבירות כי ישראל
תידרש להתמודד במספר זירות שבהם יפעילו היריבים אמצעי לחימה מתקדמים שתפוצתם במזרח
התיכון וזליגתם לגורמי טרור מצויים לצערנו במגמת התרחבות" ,אמר.
לצד החשש מהתמודדות עתידית ביותר מזירת לחימה אחת אמר הרמטכ"ל ,כי יש לדאוג להגדלת מלאי
החימוש של צה"ל ושאר האמצעים הדרושים שיאפשרו לכוחות הלוחמים "אורך נשימה" וזאת "נוכח
ההבנה כי מלחמות עלולות להיות ממושכות יותר בעתיד".
שר הביטחון ברק אמר בכנס ,בהתייחסו ללחימה בדרום ,כי המצב בשדרות ובעוטף עזה "מורכב וקשה".
לדבריו ,הוא הורה באחרונה לצה"ל להרחיב את הפעילות ברצועה ,מה שמאפשר חדירה לעומק השטח
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הפלשתינאי ולפגוע בתשתיות הטרור .עם זאת ,אמר ברק ,כי "המשימה של הפסקת ירי הקסאמים על
שדרות עוד לא הושגה והדרך לשם היא עוד ארוכה".
בג"ץ" :סדר העדיפויות מטריד"
פרקליטות המדינה תעדכן את שופטי בג"ץ עד  15בינואר בדבר התקדמות המהלכים בממשלה בנושא
מיגון  800בתים פרטיים בשדרות מפני רקטות קסאם .כך הורו אתמול שופטי בג"ץ אילה פרוקצ'יה ,סלים
ג'ובראן ויוסף אלון לפרקליטות ,בדיון שהתקיים בעתירתם של  30מתושבי שדרות ,באמצעות עו"ד יוסף
פנחס-כהן ,נגד הממשלה.
נציגת הפרקליטות ציינה שהממשלה מפעילה מטה מקצועי הבוחן את סוגיית מערך ההתגוננות הראוי
של תושבי שדרות .עבודת המטה אמורה להסתיים עד סוף דצמבר ,ועל יסוד ההמלצות יתקיים דיון
בממשלה בנושא ההתגוננות האזרחית בשדרות.
בדיון השמיעו השופטים ביקורת על מדיניות הממשלה שלא פעלה למיגון בתי התושבים בשדרות עד
עתה" .סדר העדיפויות של הממשלה ביחס למציאת פתרון מיגון מטריד בצורה קשה" ,אמרה השופטת
פרוקצ'יה .השופט אלון אמר ,כי "אנשים וילדים הולכים לישון בלילה בבתים עם גגות רעפים ,מדוע
צריכות לחלוף שנים עד שיימצא להם פתרון אלמנטרי של מקלטים?" .השופטים כתבו בהחלטתם ,כי הם
"מבקשים להעביר לראש הממשלה אהוד אולמרט ולממשלה את בקשתנו שייעשה כל מאמץ לתת לנושא
זה את העדיפות העליונה הראויה לו ולהשלים את הדיון והטיפול במסקנות המטה ככל האפשר בינואר
."2008
 970רקטות מתחילת השנה
שני אנשים נפצעו קל אתמול מירי מטחי הקסאמים לעבר שדרות .אחת הרקטות נפלה דרומית לקיבוץ
נירעם ,וגרמה נזק למערכת ההשקייה .רקטת קסאם נוספת נחתה בגבעת נזמית ,ועוד אחת בצומת
גבים .נוסף על כך נורו אתמול ארבע פצצות מרגמה לעבר ישראל.
בישיבת הקבינט שנערכה אתמול נאמר ,כי מתחילת  2007שוגרו מהרצועה  970רקטות קסאם ו1,200-
פצצות מרגמה .רוב הנפילות היו בשטחים פתוחים .מהירי נפצעו כ 50-אזרחים ישראלים ושניים נהרגו.
בפעילות צה"ל ברצועה נהרגו מתחילת  2007שלושה חיילים ונפצעו .88
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©
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