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שלוםלכולם ,
ביום  8לחודש יולי  4112מדינת ישראל יצאה למבצע צבאי ברצועת עזה.
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.

מבצע"צוקאיתן" 
בחודש יוני השנה (שנת  )4112נחטפו שלושה נערים ישראלים – נפתלי,
גיל-עד ואייל.
חיילי צה"ל החלו בחיפושים אחר החטופים כדי להחזיר אותם הביתה.
לאחר כשבועיים מיום החטיפה התברר שהנערים נרצחו על ידי טרוריסטים
מהחמאס.
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יום אחרי ההלוויות של הנערים ,נחטף נער ערבי בשם מוחמד ונרצח על ידי
יהודים קיצוניים.

בתקופה הזו התחיל החמאס לירות רקטות על ישובים בישראל.

החמאסהואארגוןטרור. 
טרור הוא פעילות אלימה כלפי אזרחים כדי להשיג מטרות שונות.
רקטות הם טילים עשויים ממתכת עם חומר נפץ.


החמאס יורה את הרקטות מרצועת עזה לעבר ישובים בישראל.
החמאס יורה את רוב הרקטות לדרום הארץ:
אשדוד ,אשקלון ,באר שבע וישובים בסביבה.
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החמאס יורה גם רקטות למרכז הארץ ולאזור השרון:
תל אביב ,רמת השרון והסביבה.
המטרה של החמאס היא לפגוע ולהפחיד את האזרחים של מדינת ישראל.
החמאס גם חפר מנהרות מתחת לאדמה.
המטרה של המנהרות היא כניסה של מחבלים לשטח של מדינת ישראל כדי
לפגוע באזרחים ובחיילים.
רצועתעזה 
רצועת עזה היא שטח בדרום ארץ ישראל הנמצא על חוף הים התיכון.
רצועת עזה נמצאת בין השטח של מדינת ישראל לבין השטח של מצרים.
התושבים ברצועת עזה הם פלסטינים.
ארגון החמאס שולט ברצועת עזה.
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עלהמבצעהצבאי"צוקאיתן" 
מבצע "צוק איתן" הוא מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה.
המבצע התחיל בעקבות ירי רקטות של החמאס מרצועת
עזה לכיוון ישראל.
בתחילת המבצע כוחות של צה"ל פעלו ברצועת עזה נגד החמאס מהאוויר.
בגלל שהחמאס לא הפסיק לירות טילים צה"ל הרחיב את הפעילות הצבאית
לפעילות קרקעית.
בפעילות הקרקעית חיילים של צה"ל וטנקים נכנסו לרצועת עזה כדי להרוס
את מחסני הטילים ואת המנהרות שחפרו החמאס.
איךישראלמגנהעלאזרחיה?בישראליש"כיפתברזל" .
כיפת ברזל היא המצאה ישראלית שנועדה להגן על אזרחים מטילים.
יש תשע כיפות ברזל בכל הארץ.
כיפת הברזל מיירטת את הטילים שהחמאס שולח לישראל.
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היירוט מפוצץ את הטיל בשמיים.

היירוט מונע מהרקטה ליפול על בתים של אנשים ועל האזרחים.
כיפתברזלמצילהחייםשלאנשים .

מהקורהכשהחמאסיורהטיללכיווןישראל? 
כאשר החמאס יורה טיל לכיוון ישראל מופעלת אזעקה באזור שבו הטיל
אמור ליפול ומופעלת כיפת ברזל.

כיפת ברזל מצליחה ליירט את הרקטות ברוב המקרים אך לא בכולם.
לכן ,כל האזרחים צריכים בכל מקרה שיש אזעקה להיכנס למרחב המוגן
ביותר הקרוב אליהם ולהמתין עשר דקות.

אם יש לך שאלות תתקשר לקו הסיוע של אקים.
מספר טלפון1-811-333-333 :
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