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 "עופרת יצוקה" מבצע –עדכון שבועי מיוחד 

 

 27ום שבת  י–" עפרת יצוקה"דוח זה מתייחס לימים שמתחילת מבצע 

 .2009 ינואר 3 – ת הקרקעיהמערכדצמבר ועד ליציאה ל

 

  . ברצועת עזה" פרת יצוקהע" מבצע החל 2008  דצמבר27 -ב

 ס"החמאדי סיבי שבוצע על יאמ  תלול מסלולירי תגובת ישראל להינוהמבצע 

  אשר התגבר בצורה דרמטית ,לעבר ישראלוארגוני טרור נוספים ברצועת עזה 

שוגרו במהלך ימים אלו  .  דצמבר ועד לתחילת המבצע19- ב"רגיעה"מתום ה

  לעבר נתיבותגם אשקלון ולראשונה , שדרות לעבר, רקטות 200-למעלה מ

 . בני אדם49 נפצעו כתוצאה מירי זה, באינטנסיביות רבה

 

  ועד היציאה למערכה) 2008 דצמבר 27-בוקר יום שבת ה(  מתחילת המבצע

פעלו במשותף כוחות הביטחון לסיכול ,  )2009  ינואר3-יום שבת ה(  תהקרקעי

 יעדים 300-למעלה מ יף חיל האווירתקה במסגרת זאת, ס"פעילות החמא

 :הכוללים

 .מפקדות ומחנות אימונים .1

  .מתקנים צבאייםעשרות   .2

 .ח"אתרי ייצור אמלח ו"מחסני אמלעשרות  .3

 , ח" לכיוון מצריים שנועדו להברחות אמל טרורעשרות מנהרות  .4

אשר שימשו כמעבדות לייצור   בכירים בארגוןיםעשרות בתים של מפקד .5

 כמויות גדולות של  ביניהםאחסון אמצעי לחימה וצעי לחימהאמ

 . רקטות ומטענים, תחמושת

הזרוע הצבאית י טרור של  כמרכזאשר שימשו  )"מסגראדים"(מסגדים  .6

ובכלל  ימהלחצעי אמל םכמחסנישימשו  מסגדים אלו. ס"ארגון החמאב

 כחדרי תפקדווחלקם אף . ט.ח נ"ולאמל, טילי גראדל ,רקטותלזאת 

 ירי רקטות לעבר  שימשו מבצעיהמסגדיםכמו כן , לחימה של הארגון

 .ישראל

http://www.shabak.gov.il


 שירות הביטחון הכללי
 2009  ינואר03 – 2008   דצמבר27עי דוח שבו

 "עופרת יצוקה" מבצע –עדכון שבועי מיוחד 
 

www.shabak.gov.il 2

שם , אס בעזה"וניברסיטה האיסלאמית הנחשבת לאחד ממעוזי החמהא .7

 .אמצעי לחימהוייצור פיתוח בס " החמאעסק 

 .עשרות משגרים וחוליות שיגור .8

 .פעילים חמושים .9

 .ס"עשרות רכבי תשתית של ארגון החמא .10

 . מוסדות שלטון ומשרדי טרור, ממשלמשרדי   .11

 

מההלם הראשוני לאחר התאוששות ס ספג מהלומה משמעותית אך "החמא
ביום ופצצות מרגמה ביצע ירי תלול מסלול רצוף של כמה עשרות רקטות 

בוצע לעבר יעדים כמו ארוך הטווח הירי  .מ" ק40כולל רקטות בטווח של 
 3  - בני אדם 4נהרגו כך מ כתוצאה .יבנה ואשדוד, ית גתיקר, באר שבע

 . אזרחים75ונפצעו , אזרחים וחייל אחד
 

, לעבר מדינת ישראל  רקטות350-למעלה מ תחילת המבצעכ נורו מאז "בסה

כן בוצע ירי של ). מ" ק40-כ( מהן לטווח רחוק 50-כ, "גראד" רקטות 90-מתוכן כ

רובו המוחלט של הירי הרקטי בוצע לעבר מטרות  . פצצות מרגמה140-כ
 .אזרחיות
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שיגורי רקטות ופצצות מרגמה - 27 דצמבר - 3 ינואר

רקטות פצצות מרגמה
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, ס כמסגרת שלטונית"הפגיעה הרחבה וחסרת התקדים בחמא על אף

בעקבות זאת  .יכולת לחימה משמעותיתבשלב זה משמרת  הזרוע הצבאית
ל למתקפה קרקעית ברצועת "עבר צה,  הירי הרקטייק  אתובמטרה להפס

 .עזה
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