
 השנים האחרונות 21-אירועים נבחרים ברצועת עזה ב –ציר זמן 
  פיגועים – אקצה-אינתיפאדת אלתחילת  – 2000אוקטובר 

 נגד ישראל. ברשות הפלסטיניתשל ארגוני הטרור 

  על יישובי גוש  -תחילת ירי פצמ"רים מהרצועה  -  2001ינואר
 קטיף ונצרים.

  מקרה מתועד ראשון של ירי קאסם על שדרות. – 2001אפריל 
  רחב היקף של צה"למבצע  – מבצע חומת מגן – 2002מרץ 

 ון )לא ברצעות עזה(כנגד מעוזי טרור ביהודה ושומר
  ל תוקף מטרות צה" –"ימי תשובה" מבצע  – 2004אוקטובר

 בצפון רצועת עזה במטרה למנוע ירי קסאמים על שדרות
  יאסר ערפאת נפטר, אבו מאזן מתמנה לנשיא  – 2004נובמבר

 .הפלסטינית הרשות
  בין ישראל לאבועה יהסכם הרג -"תהדיה"  – 2005ינואר-

)בפועל ארגוני הטרור ממשיכים בפיגועים ובירי  מאזן
 ואין באמת רגיעה(. –הקסאמים 

  ההתנתקות – 2005אוגוסט. 

  קשת התקפות ופעולות  -גשם ראשון מבצע  – 2005ספטמבר
של צה"ל ברצועת עזה, בעקבות ירי כבד של רקטות קסאם על 

 שדרות
  מבצע שבו הוקם  -מבצע שמיים כחולים  - 2005דצמבר

"אזור החיץ" שמטרתו להגן מפני ירי קסאמים על אשקלון 
מחבלי  9 חיסול –מבצע "מכת ברק"  2006. פברואר ושדרות
 חמאס

  הפלשתינאית. מנצח בבחירות לרשות חמאס – 2006ינואר 
 פגיעה ראשונה של קסאם בעיר אשקלון – 2006רץ מ. 
 25  חטיפת גלעד שליט - 2006יוני.  

 לשחרור  במטרה  קיץ" "גשמימבצע  – 2006נובמבר -יוני
 גלעד שליט והפחתת ירי הקסאמים 

 השתלטות חמאס על רצועת עזה– 2007יוני -מאי. 

  להניע מחדש ניסיון  –ועידת אנאפוליס  – 2007נובמבר סוף
 תהליך שלום באיזור.

  רקטות  500-יותר מירי של  – הסלמה – 2008תחילת
 בחודשיים הראשונים של השנה.

 בפעילי  ת צה"לעיפג -"חורף חם"מבצע  – 2008מרץ -פברואר
 שהובילה לחילופי אש בין ישראל לחמאס חמאס

 עם החמאס בתיווך  לחצי שנה רגיעההסכם  – 2008 יוני
 .מצרי

 19  ירי פג תוקפו של הסכם הרגיעה - 2008בדצמבר .
 הקסאמים מתחיל כחודש לפני סיום ההסכם הרשמי. 

  מבצע "עופרת יצוקה  - 2009ינואר -2008דצמבר." 
 2009-2012 בהיקפים ירי הקסאמים מרצועת עזה התחדש ,

. מדי כמה )ראה גרף( נמוכים יותר מהשנים הקודמות
 ישובי הדרום.חודשים ירי טילים על 

  נגד טילים.מערכת "כיפת ברזלהפעלת  – 2011מרץ " 
  מטעני  – בגבול הדרוםהידרדרות  – 2012תחילת נובמבר

ר סיורי צה"ל בגדר המערכת, חילופי אש, חבלה וירי לעב
 הפגזות על ישובי "עוטף עזה" עד אשקלון ואשדוד.

 14  התנקשות  –מבצע עמוד ענן תחילת  – 2012בנובמבר
ברמטכ"ל חמאס אחמד ג'עברי, פגיעה במאגר טילי פאג'ר 

יעדים נוספים של וויר, אמהת ת"א(, תקיפ-)טווח עזה
, גיוס נרחב של מילואים לקראת פעולה קרקעית החמאס
 מטרות המבצע:. אפשרית

 א. חיזוק ההרתעה

 ב. פגיעה קשה במערך הרקטות

 ג. פגיעה כואבת בחמאס ובארגוני הטרור

 ד. צמצום הפגיעה בעורף האזרחי שלנו
 (14.11.12, )שר הביטחון אהוד ברק במסיבת עיתונאים

: נסיגה חד צדדית של ההתנתקות
ישראל מרצועת עזה. בחודשים 
לפני ההתנתקות יש עלייה 
במספרי הפיגועים ובירי 
הקסאמים כדי ליצור את הרושם 

מפני שמדינת ישראל בורחת 
החמאס. בחודש ההתנתקות עצמו 
אין כמעט קסאמים אך לאחר 
ההתנתקות הירי מתחדש 

 בעוצמה.

: השתלטות החמאס על הרצועה
נערך  2007יוני -בחודשים מאי

החמאס עימות צבאי אלים בין 
, בסופו משתלט לפלגים אחרים

 רצועת עזהעל בכוח החמאס 
בנפרד  ומבסס בה את שלטונו

בהנהגת  מהרשות הפלסטינית
. מאותה נקודה חלה אבו מאזן

ועים עלייה תלולה במספר הפיג
 .והירי היוצאים מרצועת עזה 

מטרת   מבצע עופרת יצוקה:
לפגוע קשה בממשלת " המבצע:

חמאס על מנת לגרום למציאות 
ביטחונית טובה יותר לאורך זמן 
סביב רצועת עזה, תוך חיזוק 
ההרתעה וצמצום ירי הרקטות 

. המבצע החל "ככל שניתן
בהפצצה מאסיבית מהאוויר על 
מטרות חמאס בעזה והמשיך 
בכניסה של כוחות קרקעיים 

במהלך המבצע נהרגו לרצועה. 
 1,166 (ע"פ נתוני דובר צה"ל)

פעילי  709פלסטינאים, מתוכם 
חמאס וארגוני טרור. בישראל 

חיילים.  10-אזרחים ו 3נהרגו 
המבצע הסתיים בהפסקת אש 

 צדדית של ישראל.-חד

השם "תנועת פירוש  – החמאס
ההתנגדות האיסלאמית" ארגון 

, מתנגד 1987-פלסטיני, הוקם ב
לישראל ולהסכמי השלום איתה, 

פועל גם ביצע פיגועי טרור רבים. 
כמפלגה בתוך הרשות 

 הפלסטינית.

שלטון  – הרשות הפלסטינית
( שאינו במעמד של מדינה)עצמי 

של הפלסטינאים באיזור יהודה, 
-שומרון ורצועת עזה. הוקמה ב

 .כחלק מהסכמי אוסלו 1993



 

 



 
 קיבוץ בדרוםמ 16נער/ה בגיל 

 
 רצועת עזהבאזור המשרת חייל קרבי 

 
 בשדרות ילדים 3-אמא ל

 
 אין נפגעים, לא נגרם נזק 

 20/12/08הבלוג של אבירמה גולן 
איך מודדים נזק. איך בודקים מי באמת נפגע. האם פעוטות שמסרבים לעלות על הנדנדה בגן השעשועים כי יום קודם תפס    

רחים אותם הצבע האדום כשעמדו בראש המגלשה ואמא חטפה אותם בבהלה ונדחקה אתם ביחד אל המבנה הממוגן, המעוטר פ
עליזים, נפגעו או לא? האם ילדה בכיתה בית, ששאלתי אותה לפני ימים אחדים מה היא עושה כשיש צבע אדום )בית הספר 

נפש ממש, או לפחות לכאורה, "אז אנחנו מתחבאים מתחת לשולחנות", נפגעה או לא -ממוגן חלקית( והיא ענתה לי, בשוויון
   נפגעה?

ע לפני שחזרה, עמוסת שקיות, אל המכונית שלה שחנתה במגרש במרכז המסחרי, או אשה שיצאה לקניות והתמהמה רג   
עוד עשרים אנשים, ראתה איך הקסאם נוחת ממש מול 2ולפתע, בעוד היא נחפזת אל המרחב המוגן שמצטופפים בו ביחד אתה 

ונות סגורים והמוזיקה של עיניה, לא רחוק מן המכונית שאלמלא התעכבה היתה יושבת בתוכה ומתחילה לנסוע ואולי, כשהחל
   יום שישי אחר הצהרים ברדיו מתנגנת, לא היתה שומעת היטב את הכריזה? נפגעה או לא?

 



 

מטרת צה"ל היא "

על קיומה של  להגן

מדינת ישראל ועל 

עצמאותה, ולסכל 

מאמצי אויב לשבש 

אורח החיים את 

 "בה התקין

 )מתוך מסמך רוח צה"ל(. 



כל הכבוד הגיע . 1

ה -מ-ח-ל-הזמן!! מ

!! 

להיכנס בהם בכל 

 הכח!

 
 

יאללללה למחוק . 2

 את עזה



 

יאללה צה״ל . 3

לכסח!! להוריד כמה 

שיותר ככה יותר 

  טוב!
 

4 . 

  


