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10 ימים למלחמה: סיכום ביניים, דיווחים
ופרשנויות √ עמ' 2ַײ11 ובמוסף לשבת

מבין כל המטרות שהוצבו למהלכים
ַײהצבאיים בלבנון ובעזה, חיזוק כוח ההר
ַײתעה מוצג כרגע כמטרה החשובה ביו

תר.
ַײנסראללה תיאר בזמנו את ישראל כר

שת של קורי עכביש: משב רוח חזק יפיל
אותה. יהיו תוצאות המלחמה אשר יהיו,
תיאוריית הקורים היא שנפלה עם הרוח.

זאת הייתה נשיקת קורי העכביש.
(המאמר המלא במוסף לשבת)

נחום ברנע 
ושמעון שיפר

לא להישבר
ַײמה שמתרחש בימים אלה בתחום הל
ַײחימה הקרקעית בדרום לבנון מאוד מט

ריד, בלשון המעטה. המלחמה הזו אמנם
ַײהתחילה בגלל כישלון בהפעלת כוח בר
ַײמה הטקטית, אבל אסור שתוצאותיה יו

כתבו בגלל בעיות של תפקוד הכוחות
ברמה הטקטית. אסור שבעיות ברמה
הטקטית ישפיעו על הרמה האסטרטגית.
המשוואה העקומה הזו צריכה להטריד
מאוד את שר הביטחון והרמטכ"ל. הם
צריכים לשאול את עצמם ואת המפקדים
בשטח, ולאו דווקא ברמות הזוטרות,

שאלות לא פשוטות.

אלכס פישמן

(ראו עמ' 15)

לפחות שני חיילי צה”ל נהרגו בהיתקלות עם חוליית חיזבאללה
מצפון לאביבים √ כוחות נרחבים של צה"ל פועלים בתוך לבנון 
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המופע של
נסראללה

אחרי ארבעה ימים של שתיקה
הופיע אמש מנהיג חיזבאללה
ברשת אלַײג'זירה והזים את

השמועות על מותו √ ”הנהגת
חיזבאללה לא נפגעה,

לישראל מחכות עוד הרבה
הפתעות” √ ”נשחרר את
החיילים הישראלים רק

תמורת שחרור אסירים” √
גורמים מדיניים: "דברי רהב

של מי שיודע שימיו 
ספורים” √ עמ' 4

נשיקת קורי
העכביש

יום קשה בצפון: פעולה של גולני באזור הכפר הלבנוני מרון אַײראס הסתבכה √ הלוחמים הופתעו על ידי חיזבאללה, חילוץ הפצועים התבצע תחת אש
עמ' 2ַײ3יוסי יהושוע ואיתן גליקמן, תופת √ שני מסוקי אפאצ'י שככל הנראה השתתפו בפעולה התנגשו בדרך חזרה לבסיס מעל הגליל העליון √ 

שרידי 
המסוק 

אפאצ'י מרוסק ליד
רמותַײנפתלי, אמש
(צילום: אפי שריר) שרידי 

המסוק 

נפגע מהפעולה באביבים מפונה
(צילום: חיים הורנשטיין)לביה”ח 




