ציר זמן – אירועים נבחרים ברצועת עזה ב 9-השנים האחרונות
•

אוקטובר  – 2000תחילת אינתיפאדת אל-אקצה.

•

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

•

אפריל  – 2001מקרה מתועד ראשון של ירי
קאסם על שדרות.

• מרץ  – 2002מבצע חומת מגן.
•

נובמבר  – 2004יאסר ערפאת נפטר ,אבו מאזן
מתמנה לנשיא הרשות.

• ינואר " – 2005תהדיה"  -הסכם הרגעה שחותם
אבו מאזן עם ישראל )בפועל ארגוני הטרור
ממשיכים בפיגועים ובירי הקסאמים – ואין
באמת רגיעה(.

• אוגוסט  – 2005ההתנתקות.
•

ינואר  – 2006חמאס מנצח בבחירות לרשות
הפלשתינאית.

•

חומת מגן :בעקבות גל טרור ופיגועי
התאבדות ,ששיאם בפיגוע במלון
"פארק" בנתניה בליל הסדר – יוצאת
מדינת ישראל למבצע "חומת מגן"
במסגרתו נכבשות מחדש  6ערים
מרכזיות ברשות הפלסטינית .המבצע
מתרחש כולו בשטחי יהודה ושומרון
ואין לו נגיעה ישירה לרצועת עזה.

ההתנתקות :נסיגה חד צדדית של
ישראל מרצועת עזה .בחודשים לפני
ההתנתקות יש עלייה במספרי
הפיגועים ובירי הקסאמים כדי ליצור
את הרושם שמדינת ישראל בורחת
מפני החמאס .בחודש ההתנתקות
עצמו אין כמעט קסאמים אך לאחר
ההתנתקות הירי מתחדש בעוצמה.

מרץ  – 2006פגיעה ראשונה של קסאם בעיר
אשקלון.

•

 25יוני  - 2006חטיפת גלעד שליט.

•

מאי-יוני  – 2007מאבק צבאי בין הפת"ח לחמאס.
השתלטות חמאס על רצועת עזה.

• סוף נובמבר  – 2007ועידת אנאפוליס.
•

תחילת  – 2008הסלמה – ירי של יותר מ500-
רקטות בחודשיים הראשונים של השנה.

• יוני  – 2008הסכם הרגיעה.
•

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

•

 24דצמבר  87 – 2008רקטות נופלות בישובי
הדרום ביום אחד.

•  27לדצמבר – תחילת מבצע "עופרת יצוקה".

השתלטות החמאס על הרצועה:
בחודשים מאי-יוני  2007נערך עימות
צבאי אלים בין הפת"ח לחמאס,
בסופו משתלט החמאס על הרצועה
ומבסס בה את שלטונו .מאותה
נקודה חלה עלייה תלולה במספר
הפיגועים והירי היוצאים מרצועת
עזה )ראו גרפים מצורפים(.

ועידת אנאפוליס :ועידה רב-
ישראל,
בהשתתפות
מדינתית
הפלסטינים ומדינות ערב שמטרתה
היתה להניע מחדש את תהליך
השלום.

ירי רקטות לפי חודשים בשנים 2002-2007

תום הרגיעה
הסכם רגיעה

אנאפוליס

השתלטות חמאס
על הרצועה

מאבק צבאי בין
חמאס לפת"ח
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אורח החיים התקין בה"

מאמצי

ועל

עצמאותה,

ולסכל

קיומה של מדינת ישראל

מטרת צה"ל היא להגן על

מבצע "עופרת יצוקה" נמשך :שר הביטחון ,אהוד ברק ,אמר הערב
)שני( בתום הערכת מצב יומית ,שהתקיימה בהשתתפות גורמי
הביטחון בלשכתו בקריה בתל אביב ,כי צה"ל יעשה שימוש בכל
האמצעים כדי להפסיק את ירי הרקטות" .אם לא יופסק לאלתר הירי
הנפשע והמכוון לעבר אזרחי ישראל ותושביה ,תעשה ישראל שימוש
בכל האמצעים ודרכי הפעולה החוקיים העומדים לרשותה ,כדי
לגרום לאויב להפסיק את הפעילות התוקפנית והבלתי חוקית כנגד
אזרחיה" ,הבהיר ברק.
שר הביטחון שב וקרא לתושבי רצועת עזה להתרחק מכל אזור ומקום
בו מתקיימת פעילות טרור .ברק הוסיף כי במקביל תימשך הפעילות
ההומניטארית לצורכי תושבי רצועת עזה.
בצה"ל המשיכו היום לתגבר את הכוחות לאורך רצועת עזה ואף
הכריזו על האזור הסמוך לגבול כעל שטח צבאי סגור .דובר חמאס
הצהיר כי הפלשתינאים מוכנים להקריב את נפשותיהם כדי למנוע
כניסה של צה"ל לרצועה .במקביל ,פתחה היום ישראל את מעבר כרם
שלום כדי לאפשר כניסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה .שר הביטחון,
אהוד ברק ,אישר כניסת משאיות ממצרים לישראל ובהם סיוע
הומניטרי הכולל מוצרי מזון בסיסיים .המשאיות עברו דרך מעבר כרם
שלום אל הרצועה.
ברק הופיע היום בפני מליאת הכנסת ,בדיון מיוחד על הפעולה
הצבאית ברצועת עזה .בתחילת נאומו סקר ברק את תוצאות פעולות
צה"ל ברצועה ואת ירי הרקטות ולאחר מכן הסביר את הסיבות
לפעולה" .ארגון הטרור חמאס שולט בעזה ואחראי לכל מה שקורה
בה וממנה .יצאנו להנחית מכה קשה על החמאס ,מכה שתגרום לו
להפסיק את הפעילות העוינת כנגד אזרחי ישראל ,יצאנו כדי
להביא שינוי למציאות בדרום".
"אני רוצה להזכיר" ,אמר ברק" ,שישראל יצאה מכל רצועת עזה לפני
שלוש שנים" לדבריו" ,אנו נלחמים אך לא נמנעים מסיוע הומניטרי.
אנשי הטרור לא יינקו ,אך תושבי עזה אינם היעד".
ברק הגן על הרגיעה שנגמרה החודש ברצועה" .אני שר הביטחון ,לא
שר המלחמה" ,אמר" .לא הצטערתי ואינני מצטער על אף רגע אחד
של שקט .אינני מצטער על חופשת קיץ שקטה בשדרות ,באשקלון
וביישובי חבל אשכול .אינני מצטער על לוחם אחד שלא נפל בקרב
שלא היה הכרחי".

