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ד"תשעתמוזט"כ

7102וליי72

לכולם,שלום

 .יצאה למבצע צבאי ברצועת עזהמדינת ישראל  4112לחודש יולי  8ביום 

 מאז ועד היום החיים של כולנו השתנו.

בחוברת זו אנו רוצים לתת לכם מידע שיעזור לכם להבין מה קרה ומה קורה 

 במדינה.

 אנחנו מאחלים לכולנו שיבוא השלום והשקט.

  

"צוקאיתן"מבצע

נפתלי,  – ( נחטפו שלושה נערים ישראלים4112יוני השנה )שנת בחודש 

 .עד ואייל-גיל

 הביתה. יר אותםחזכדי לה חיילי צה"ל החלו בחיפושים אחר  החטופים 

טרוריסטים לאחר כשבועיים מיום החטיפה התברר שהנערים נרצחו על ידי 

 .מהחמאס

 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.inclusion-europe.org%2Fetr%2Fimages%2Fstories%2FETR_GIF.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.inclusion-europe.org%2Fetr%2Fen%2Feuropean-logo&docid=VetdXmAejtfnfM&tbnid=N7hdk36IMyMmgM%3A&w=830&h=824&ei=_CxyU7PHJKK27Qb0lIHYCQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.inclusion-europe.org%2Fetr%2Fimages%2Fstories%2FETR_GIF.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.inclusion-europe.org%2Fetr%2Fen%2Feuropean-logo&docid=VetdXmAejtfnfM&tbnid=N7hdk36IMyMmgM%3A&w=830&h=824&ei=_CxyU7PHJKK27Qb0lIHYCQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W-7uQLSUeAt4MM&tbnid=xQsNIvqZOWYK1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fnexter-cellular%2Fapps%2FArticle-c3728017f9aa641006.htm&ei=-eDQU7-yG6KX1AWc-oCwDA&bvm=bv.71667212,d.ZGU&psig=AFQjCNE1ivMIkPy0CkORZX6sTEHbosEhTQ&ust=1406284408154659
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W-7uQLSUeAt4MM&tbnid=xQsNIvqZOWYK1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fnexter-cellular%2Fapps%2FArticle-c3728017f9aa641006.htm&ei=-eDQU7-yG6KX1AWc-oCwDA&bvm=bv.71667212,d.ZGU&psig=AFQjCNE1ivMIkPy0CkORZX6sTEHbosEhTQ&ust=1406284408154659
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ונרצח על ידי  מוחמדבשם  יום אחרי ההלוויות של הנערים, נחטף נער ערבי

 .קיצוניים יהודים

 

 רקטות על ישובים בישראל. לירותהחמאס התחיל  בתקופה הזו



מאסהואארגוןטרור.הח

 .שונות אזרחים כדי להשיג מטרות כלפי טרור הוא פעילות אלימה

 רקטות הם טילים עשויים ממתכת עם חומר נפץ.

 



 . החמאס יורה את הרקטות מרצועת עזה לעבר ישובים בישראל

 :לדרום הארץהחמאס יורה את רוב הרקטות 

 .באר שבע וישובים בסביבהאשדוד, אשקלון, 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-xNonBQ6fWX70M&tbnid=xvyRvhE3dp8x6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnews.nana10.co.il%2FArticle%2F%3FArticleID%3D1037954&ei=HnPOU-7fKI2Y1AW7wYDACg&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNGbJ6Ksl47VShhBWZ7hTTbNGA-JUA&ust=1406125191352146
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-xNonBQ6fWX70M&tbnid=xvyRvhE3dp8x6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnews.nana10.co.il%2FArticle%2F%3FArticleID%3D1037954&ei=HnPOU-7fKI2Y1AW7wYDACg&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNGbJ6Ksl47VShhBWZ7hTTbNGA-JUA&ust=1406125191352146
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 :החמאס יורה גם רקטות למרכז הארץ ולאזור השרון

 .תל אביב, רמת השרון והסביבה

 .ישראל ולהפחיד את האזרחים של מדינתמטרה של החמאס היא לפגוע ה

 .מתחת לאדמה החמאס גם חפר מנהרות

כדי מדינת ישראל שטח של למחבלים המטרה של המנהרות היא כניסה של 

 .לפגוע באזרחים ובחיילים

רצועתעזה

  .הנמצא על חוף הים התיכון ארץ ישראלבדרום שטח  היארצועת עזה 

 .מצריםהשטח של  בין השטח של מדינת ישראל לבין  רצועת עזה נמצאת

 התושבים ברצועת עזה הם פלסטינים.

 עזה. רצועת ארגון החמאס שולט ב







http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CRvroJTl2Kqv9M&tbnid=jBdzfEsiglc3HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%2596%25D7%2594&ei=AnLOU7_9Kqiy0QXFloG4DQ&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNEgXY8twdKYn5Zcnw_TOxsZv0sKbQ&ust=1406124887309266
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CRvroJTl2Kqv9M&tbnid=jBdzfEsiglc3HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%2596%25D7%2594&ei=AnLOU7_9Kqiy0QXFloG4DQ&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNEgXY8twdKYn5Zcnw_TOxsZv0sKbQ&ust=1406124887309266
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"צוקאיתןהצבאי"מבצעהעל

  מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה.מבצע "צוק איתן" הוא 

 המבצע התחיל בעקבות ירי רקטות של החמאס מרצועת 

 עזה לכיוון ישראל.

 .נגד החמאס מהאוויר ברצועת עזה בתחילת המבצע כוחות של צה"ל פעלו

 הפעילות הצבאית את ל הרחיב"צהלל שהחמאס לא הפסיק לירות טילים בג

 .לפעילות קרקעית

ס להרונכנסו לרצועת עזה כדי  וטנקים של צה"ל םחייליבפעילות הקרקעית 

 .מנהרות שחפרו החמאסאת החסני הטילים ואת מ

"כיפתברזל".ישבישראלאיךישראלמגנהעלאזרחיה?

 כיפת ברזל היא המצאה ישראלית שנועדה להגן על אזרחים מטילים. 

 יש תשע כיפות ברזל בכל הארץ.

 שולח לישראל.כיפת הברזל מיירטת את הטילים שהחמאס 
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 בשמיים. מפוצץ את הטיל היירוט

 

 אזרחים.של אנשים ועל המהרקטה ליפול על בתים היירוט מונע 

 ים.כיפתברזלמצילהחייםשלאנש

 

מהקורהכשהחמאסיורהטיללכיווןישראל?

אזעקה באזור שבו הטיל כאשר החמאס יורה טיל לכיוון ישראל מופעלת 

 אמור ליפול ומופעלת כיפת ברזל. 

 

 חה ליירט את הרקטות ברוב המקרים אך לא בכולם.כיפת ברזל מצלי

להיכנס למרחב המוגן  בכל מקרה שיש אזעקה האזרחים צריכיםלכן, כל 

 ביותר הקרוב אליהם ולהמתין עשר דקות.

 

 אם  יש לך שאלות תתקשר לקו הסיוע של אקים.

    1-811-333-333מספר טלפון: 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G19ryS0H2bKFIM&tbnid=VZu10iiAQT2I9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hakolhayehudi.co.il%2F%25D7%25A2%25D7%259D-%25D7%2597%25D7%259B%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2591%25D7%2595%25D7%259F-%25E2%2580%25A2-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2591-%25D7%2599%25D7%25A6%25D7%2597%25D7%25A7-%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2590-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2597-%25D7%2594%25D7%2599%25D7%2594%2F&ei=GHHOU9j1IYPP0QWXkoC4CA&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNHxqBvpoBnc_tXRII4wWPi1_9YQIg&ust=1406124664289760
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G19ryS0H2bKFIM&tbnid=VZu10iiAQT2I9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hakolhayehudi.co.il%2F%25D7%25A2%25D7%259D-%25D7%2597%25D7%259B%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2591%25D7%2595%25D7%259F-%25E2%2580%25A2-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2591-%25D7%2599%25D7%25A6%25D7%2597%25D7%25A7-%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2590-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2597-%25D7%2594%25D7%2599%25D7%2594%2F&ei=GHHOU9j1IYPP0QWXkoC4CA&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNHxqBvpoBnc_tXRII4wWPi1_9YQIg&ust=1406124664289760

