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   אירועים מרכזיים-לוח זמנים

   2000-2006 אירועים מרכזיים לתקופה -לוח זמנים

  אירועים כללים

   אקצה- פרצה אינתיפאדת אל  2000   בספטמבר28

  לעבר נצרים, ירי מרגמות ראשון ברצועת עזה   2001      בינואר  30

  אריאל שרון התחיל לכהן כראש ממשלת ישראל  2001        במרס   7

   בספטמבר בארצות הברית 11-בוצעו  פיגועי ה  2001מבר  בספט11

  התחילה הפלישה האמריקאית לאפגניסטן  2001  באוקטובר 7

  Aחיל הים תפס את אניית הנשק קארין   2002        בינואר 2

  פיגוע התאבדות במלון פארק בנתניה שלושים  הרוגים,            ערב ליל הסדר2002        במרס27

  כתגובה לפיגוע     , ) במאי10עד " (חומת מגן"התחיל מבצע    2002        במרס29

  במלון פארק                                       

  

  שאול מופז נכנס לתפקיד שר הביטחון בממשלתו של אריאל שרון  2002       בנובמבר4

  התקיימו בחירות לכנסת השש עשרה  2003        בינואר28

  אריאל שרון הציג את ממשלתו השנייה בפני הכנסת  2003     בפברואר28

  מונה לראש ממשלת הרשות  הפלסטינית, )אבו מאזן(מחמוד עבאס   2003          במרס19

  פרצה  מלחמת עיראק השנייה   2003         במרץ 20

תגובה על ב, יאהד האיסלמי ליד דמשק'מטוסים ישראליים הפציצו בסיס אימונים של הג  2003    באוקטובר5

  בחיפה ביום קודם " מקסים"פיגוע ההתאבדות במסעדת 

  נכנס לתפקיד ראש הממשלה ברשות הפלסטינית, ")אבו עלא("אחמד קריע      2003    באוקטובר7

  ף ונשיא הרשות הפלסטינית "ר אש"יו,  מת יאסר ערפאת  2004      בנובמבר11

  ות הפלסטיניתמחמוד עבאס נבחר לנשיא הרש  2005        בינואר   9

  התחילה תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון   2005     באוגוסט 15

  ל השלימו את נסיגתם מרצועת עזה במסגרת "כוחות צה  2005     בספטמבר12

  ביצוע תוכנית ההתנתקות

  ראש ממשלת ישראל אריאל שרון עזב את הליכוד והקים  2005     בנובמבר 21

   את מפלגת קדימה

  לקה בשבץ מוחי  ,אריאל שרון, ראש ממשלת ישראל         2006       בינואר    4

  אהוד אולמרט, סמכויות ראש הממשלה הועברו   לממלא מקומו. חמור ושקוע בתרדמת

  

            התקיימו בחירות ברשות הפלסטינית בהן ניצח החאמס2006        בינואר 25 

   הושבע כראש הממשלה הפלסטיני מטעם חמאסאיסמעיל הנייה  2006      בפברואר19
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  התקיימו הבחירות לכנסת השבע עשרה      2006          במרס 28

  בראשות אהוד אולמרט, 31-הושבעה הממשלה ה  2006           במאי   4

  נחטף החייל גלעד שליט בכרם שלום   2006          ביוני   25

  ברצועת עזה" גשמי קיץ"ל פתח במבצע "צה  2006           ביוני  28

  

  אירועים הקשורים לזירה הלבנונית

  ל יצא מדרום לבנון"צה   2000      מאי  ב 24

  בל' ג-של נצראללה בבינת" קורי העכביש"נאום    2000      מאי  ב 26

  , עומר סועאד, אברהם בנימין,נחטפו שלושה חיילים בהר דב    2000   באוקטובר 7

  אביטן עדי       

  

  נחטף אלחנן טננבאום        2000בר  באוקטו16

   מצובה ורצחו חמישה - מחבלים חדרו לאזור כביש שלומי  2002         במרץ12
  ל"                           אזרחים וקצין צה

  

  הוחזרו לישראל שלוש גופות החיילים      2004      בינואר 29
  אביטן עדי ואלחנן טננבאום, עומר סועאד, יןאברהם בנימ                                         

  

  לי במתווה צפוני"בוצע תרגיל מטכ  2004                יוני 

  ם" של מועצת הביטחון של האו1559התקבלה החלטה    2004   בספטמבר 2

  נהרג בפיצוץ מכונית תופת בביירות, ראש ממשלת לבנון לשעבר רפיק חרירי  2005     בפברואר14

       1559ם "בעקבות החלטת האו, הכוחות הסורים יצאו מלבנון     2005      אפרילב 26

נפתחה  תקופה  של ירי   חזבאללה לעבר  ישובים ומוצבי , נורתה רקטה לעבר העיר שלומי   2005          במאי 11

  הירי נמשך לסרוגין עד סוף אוגוסט  , ל בגבול הצפון"צה

  ר 'למרחב ואדי  מע, בכיסוי חזבאללה, יית מודיעיןחדרה חול   2005           ביוני 28

   בגבול הצפון                   

מלווה בירי  מסיבי של חזבאללה  לכל , ר בגבול הצפון' חטיפת חייל בכפר עגןהתבצע ניסיו     2005     בנובמבר 21

  רוחב הגיזרה

  ל   "חדירת מחבל לישראל וירי לעבר מוצבי צה  2006      בפברואר 1

  בגזרת הר דב                                         

   -הוכרזה כוננות בעקבות הכנות חזבאללה לאירוע  רחב היקף  2006                מרץ

   כנראה חטיפה                                      

  הוכרזה כוננות בעקבות הכנות חזבאללה לאירוע   2006                מאי

  ל וחזבאללה"חילופי אש בין צה.   כנראה חטיפה-ףרחב היק

  ומערבה לו" רמים"ירי חזבאללה על מרחב רכס      2006               מאי



  לוח זמנים לאירועים• '           נספח א

   

 153

  ל בהר מירון"ירי חזבאללה לעבר בסיס צה  2006        במאי 28

  לי בפיקוד צפון"בוצע תרגיל צה   2006               יוני 

  אהוד גולדווסר ואלדד רגב, זבאללה חטף שני חייליםח           2006         ביולי12
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  לוח זמנים ואירועים במערכה

  

   12.7.06' יום ד

  1-יום הלחימה ה

שלושה חיילים נהרגו ושני חיילים , חזבאללה חטף שני חיילים •

  נפצעו

  הוכרז והופעל נוהל למקרה של חטיפת חיילים •

  הופעלה תוכנית האש 
) אחד מתוכם מכח  החילוץ( נהרגו חמישה חיילים -ע בלבנוןטנק נפג •

 חיל האוויר ביצע גיחות תקיפה
 "מי מרום"הופצה תוכנית  •
 גובשו     היעדים -התקיימה הערכת מצב בלשכת שר הביטחון •

  לתקיפה

שר ,   התקיימה התייעצות ביטחונית בהשתתפות  ראש הממשלה •

  .  גובשו  היעדים לתקיפה-ל"הביטחון והרמטכ

לאשר , הוחלט להגיב בצורה חריפה -התכנסה  ישיבת ממשלה •

המלצות הצבא ולהסמיך את פורום השבעה לדון בהמלצות 

  אופרטיביות

   אושרה תקיפת היעדים   בלבנון -התקיימה ישיבת פורום השבעה  •

  

  1 רקטות נפלו בשטח ישראל22 ♦

  2שמונה חיילים נהרגו ♦
  מתוכם ארבעה חיילים, ששה פצועים ♦

  

  

   14.7.06 'יום ו
   3-יום הלחימה ה 

  

  בהם  כביש ביירות  , נמשכה תקיפת יעדים בלבנון •

  דמשק ורובע הדאחיה בדרום ביירות

  הים פגע בתחנות דלק באזור צידון- חיל  •
-C ים מסוג -באמצעות טיל יבשה " חנית"י "חזבאללה פגע באח •

802    

 ר'נכבש חלקו הצפוני של הכפר עג •
    לתקיפה ברובע דאחיה שרו היעדים או-התכנס  פורום השבעה   •

          

   רקטות נורו לעבר ישראל103 ♦

 מתוכם ארבעה חיילים, שישה הרוגים ♦
  מתוכם שני חיילים, עשרים ואחד פצועים ♦

  

   15.7.06' יום ש

         4 -יום הלחימה ה 

  רקטות נורו לעבר העיר טבריה •

  בעורף קו העימות כולל " מצב מיוחד"שר הביטחון אישר  •

 צפת
, ל המשיך לתקוף יעדים רבים ביניהם רובע דאחיה בדרום בירות"צה •

  דמשק-  בק וכביש בירות -יעדים בבעל
 ל וקרא להפסקת אש"ראש ממשלת לבנון פנה בנאום לקהילה הבי •

                                                 
  . גרף השתלשלות האירועים-מחלקת תכנון / חטיבת המבצעים/  אגף המבצעים-נתוני נפילות הטילים בשטח מדינת ישראל 1
  .פ העורף" מר-  12.07-14.08.2006ח נפגעים במלחמת לבנון השנייה בין התאריכים "הנפגעים מתוך דו נתוני  2
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  התקיים כינוס חירום של שרי הליגה הערבית •

  

   רקטות נורו לעבר ישראל100 ♦

  עשרים פצועים  מתוכם ארבעה חיילים ♦

  

    16.7.06' יום א

                     5-יום הלחימה ה

 אזרחים - שמונה -מוסך הרכבת בחוף שמן בחיפה נפגע מרקטה •

  .נהרגו

  בק-בביירות ובבעל,  האוויר תקף יעדים בצור-חיל •
ל פיזר כרוזים בדרום לבנון וקרא לתושבים להתפנות מבתיהם  "צה •

  ) כפרים ונבטייה7(

כה תימשך עד להסרת  המער- התקיימה ישיבת ממשלה שבועית •

 האיום על ישראל
   חזבאללה הודעת גינוי לפעילות  פירסמוG-8 -מנהיגי ועידת ה •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל47 ♦

 שמונה נהרגו אזרחים ♦
  מתוכם שבעה עשר חיילים, תשעים וארבעה פצועים ♦

  

  17.7.06 'יום ב
        6 -יום הלחימה ה

 הסדרת קו -לבנוןל החל להרוס מוצבי חזבאללה צמודי גדר ב"צה •

  הגבול

 מגדל העמק ועפולה, צפת, רקטות פגעו בחיפה •
 מי חוף" בק ומכ- האוויר תקף יעדים בהם תחנות דלק בבעל- חיל  •
 שר הביטחון אישר גיוס מצומצם של מספר גדודי מילואים •
ל אשר סקר "התקיימה ישיבת ועדת חוץ וביטחון בנוכחות הרמטכ •

  את המערכה עד כה והמוכנות להמשכה

ם והציגה פניהם את "שרת החוץ ציפי לבני נפגשה עם משלחת האו •

 דרישות ממשלת ישראל
 אין הגבלת -התקיימה התייעצות ביטחונית בראשות ראש הממשלה •

 זמן למבצע והנחיה להכנת יעדים נוספים
 אהוד אולמרט נאם בכנסת והציג את מטרות ראש הממשלה  •

  .המערכה

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל92 ♦

  שמונה אזרחים נפצעו עשרים ו ♦

  

  18.7.06' יום ג

         7-יום הלחימה ה

   הסדרת קו -ל המשיך להרוס מוצבי חזבאללה צמודי גדר בלבנון"צה •

  הגבול 

  )בל בלאט'ג" (כרכום"נכבש מוצב  •

  רובע      , צירים, חיל האוויר תקף יעדים בלבנון בהם גשרים •

  הטווח ומערך טילי הזילזאל ארוכידאחיה בדרום ביירות
 כחצי מיליון תושבים עזבו בתיהם בדרום לבנון •
ל אפשר לאוניות ומסוקים לפנות "על פי החלטת הדרג המדיני צה •

 אזרחים זרים מלבנון
בעורף " מצב מיוחד"ועדת חוץ וביטחון של הכנסת אישרה הכרזת  •

  ללא  הגבלת זמן
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   רקטות נפלו בשטח ישראל136 ♦

 אזרח נהרג ♦
   חייל אחדעשרים ושניים פצועים מתוכם ♦

  

  19.7.06' יום ד

  8 -יום הלחימה ה

    נמשכה פעולת הסדרת קו הגבול •

ל 'רכס ג( ראס ומרחב  שקד-התבצעו פעולות לחימה על מרחב מרון א •

  ) דיר-א

  הוחלט כי  , התקיימה ישיבת קבינט בטחוני השרים עודכנו •

תמשך הלחימה  האינטנסיבית נגד חזבאללה וסוכמו העקרונות 

 לפתרון מדיני
  ממשלת איטליה פתחה ביוזמה לשליחת כוח צבאי איטלקי  •

 לדרום לבנון
מ נפגשו עם שרת החוץ ציפי לבני במגמה להגיע "חברי משלחת האו •

  להפסקת אש

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל116 ♦

 ארבע הרוגים מתוכם שני חיילים ♦
  שלושים ושלושה פצועים מתוכם  חמישה עשר חיילים33 ♦

  

  

    20.7.06'  יום ה

  9-הלחימה היום 

   ראס ומרחב שקד- א-נמשכה  הלחימה במרחב מרון •

 ארעה תאונה אווירית בין שני מסוקי תקיפה •
  שעב ואחר כך הסטה   -א-  תחילה בעייתא1" קורי פלדה " •

 ראס-למרון א
  ח מסוריה"למניעת העברת אמל, חיל האוויר תקף שיירות מאותרות •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל34 ♦

    ראס-  במרון אחמישה חיילים נהרגו ♦
  עשרים וארבעה פצועים מתוכם שמונה  חיילים ♦

  

   21.7.06' יום ו
  10 -יום הלחימה ה

  גזרת גבול לבנון חולקה בין אוגדת הגליל ואוגדת הפלדה •

 ל בדרום לבנון"נמשכה הפעולה הקרקעית של צה •
 נמשכו גיחות תקיפה של חיל האוויר •
  גויסה חטיבת מילואים  •

  

  

  ישראל רקטות נפלו בשטח 97 ♦

 חייל הרוג ♦
  חמישים וחמישה פצועים  מתוכם שלושה  חיילים ♦
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  22.7.06' יום ש
  11-יום הלחימה ה

  .ל נוספים נכנסו לדרום לבנון"כוחות צה •

     ראס-לחימה על מרון א"  קורי פלדה"מבצע  •

  ,  מבנים ומתקני תקשורת- האוויר תקף יעדים -חיל •

ות בלתי במוצאי שבת התקיימה בבית ראש הממשלה  התייעצ •

 לקראת ביקור מזכירת המדינה ,  פורמאלית בנושא מנגנוני  הסיום
 
  רקטות נפלו בשטח ישראל 129 •

  ארבעים ושניים פצועים  מתוכם שבעה חיילים •

  

   23.7.06' יום א

  12-יום הלחימה ה

  בל 'ג-  לחימה  על בינת2"קורי פלדה"מבצע  •

 וצרפת ראש הממשלה ושרת החוץ נפגשו עם שרי החוץ של גרמניה •

  .ועם נציגי הממשל אמריקאי

התקיימה ישיבת ממשלה השרים דווחו ועודכנו בנושאים ביטחוניים  •

 לא התקבלו החלטות עקרוניות , ומדיניים
  בלבנון הוקמה ממשלת חרום לאומית •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל94 ♦

 שני אזרחים נהרגו ♦
  ארבעים וחמישה  אזרחים נפצעו ♦

  

   24.7.06  'יום ב

               13-מה היום הלחי

  . ראס- בל ומרון א' ג-  בבינת2" קורי פלדה"נמשך מבצע   •

 .התרסק כתוצאה מתקלה טכנית שני טייסיו נהרגים" שרף"מסוק  •
 
קונדולוסיה רייס הגיעה לישראל ונפגשה , ב"מזכירת המדינה של ארה •

 מטרת בואה להשיג פתרון מדיני ארוך -עם שרת החוץ ציפי לבני

  .  טווח

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל111 ♦

 ארבעה חיילים נהרגו ♦
  ארבעים וארבעה פצועים מתוכם עשרים ושבעה חיילים ♦

  

   25.7.06' יום ג

  14- יום הלחימה ה

  " קורי פלדה"נמשך מבצע  •

 חיל האוויר תקף ברובע הדאחיה בניינים רבי קומות •
 קונדוליסה רייס נפגשה עם ראש הממשלה אהוד אולמרט •
הכולל הסכם לפיצוי תושבי  " ב חירום מיוחדמצ"הממשלה הכריזה  •

 .הצפון
  ל"ל מהפצצת צה"נהרגו ארבעה משקיפים של יוניפי •

         

   רקטות נפלו בשטח ישראל101 ♦

 שני  אזרחים נהרגו  ♦
  שבעים פצועים  מתוכם עשרה חיילים ♦

  

   26.7.06' יום ד
  15-יום הלחימה ה

  .חיל האוויר תקף בצור •

  בל' ג- שמונה חיילים נהרגו בבינת-נמשכה הלחימה  •

  רקטות נורו לעבר עפולה
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 הוצגו -התקיימה התייעצות ביטחונית בראשות ראש הממשלה  •

 . ארבע חלופות להמשך הלחימה
התכנסה לדון בעימות בלבנון  ) ל" מדינות וגופים בי18(ועידת רומא  •

-כוח רב שיש להקים -אלא בהודעה, והתפזרה ללא קבלת החלטות

  .ם שיוצב בלבנון"מטעם האו לאומי

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל169 ♦

 שמונה חיילים נהרגו ♦
  שישים ושלושה פצועים מתוכם שלושים ואחד חיילים ♦

  

  27.7.06 'יום ה
         16-יום הלחימה ה

  בל ' ג-ל המשיך להלחם בבינת"צה •

   1400 האויר תקף את אזורי ההערכות של יחידת חזבאללה -חיל •

  ל גיוס מילואים נרחב    " בטחוני אישר לצה-בינט המדיניהק •

קרקעית  כניסה של מספר אוגדות אך בשלב זה לא נתן אישר ל

  .נרחבת ללבנון

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל109 ♦

  חייל הרוג  ♦

  ארבעים וארבעה פצועים  מתוכם שישה חיילים ♦

  

   28.7.06' יום ו
  17-יום הלחימה ה

  ולהרקטות חייבר נורו לעבר עפ •

 ל המשיך בירי לעבר מרחבי השיגור"צה •
בוש וראש ממשלת בריטניה טוני בלייר הצהירו  ' ורג'ב ג"נשיא ארה •

  שיש לשלוח כוח רב לאומי ללבנון

   

   רקטות נפלו בשטח ישראל111 ♦

  עשרים ותשעה פצועים  מתוכם עשרה חיילים ♦

  

   29.7.06' יום ש
  18-יום הלחימה ה

   בל'או מבינת גל יצ" כוחות צה-2" קורי פלדה" •

כפר ,  עוודה-נבי אל, חממיס, טייבה (-3" קורי פלדה"התחיל מבצע  •

 ) כילא
  כ מילואים של מספר אוגדות  "ל השלים גיוס סד"צה •

    -התקיימה התייעצות ביטחונית בראשות ראש הממשלה •

 הנחה להציג בהקדם  אופציה לפעולה קרקעית רחבה בדרום לבנון
רייס נפגשה עם ראש הממשלה אהוד מזכירת המדינה קונדולוסיה  •

והציגה את התוכניות לפריסת הכוח הרב לאומי   אולמרט 

 בדרום לבנון
   רקטות נפלו בשטח ישראל86 ♦

  שבעה עשר פצועים  מתוכם שבעה חיילים ♦

  

  - 30.7.06' יום א

                19-יום הלחימה ה

   נהרגו,בעקבות ירי של חיל האוויר בדרום לבנון קרס בניין בכפר קנא •

   שלושה עשר נעדרים-עשרים ושמונה  בני אדם ו

ביטחוניים ופעולות , התקיימה ישיבת ממשלה נסקרו עניינים מדיניים •

משרדי הממשלה הננקטות בעורף צפון כולל תשלומי שכר ופיצויי נזק 

 עקיף
 .קונדוליסה רייס עזבה את ישראל וביטלה ביקור מתוכנן בביירות •
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  כה בעמדות ישראל וגברה    ל פחתה התמי"בקהילה הבי •

 הדרישה להפסקת  אש
  החליטה ישראל להגביל את  ,בעקבות האירוע בכפר קנא •

   שעות48התקיפות למשך  

              
  רקטות נפלו בשטח ישראל156 ♦
  שמונים ותשעה פצועים  מתוכם שמונה חיילים ♦

  

  - 31.7.06' יום ב

  20-יום הלחימה ה

  . שעות נכנסה לתוקף48-להפוגה ,  הוגבלו התקיפות02:00משעה  •

 .התבצע, שעב- א- עייתא-4" קורי פלדה" •
נחתם הסכם פיצויים בין משרד האוצר לעוסקים בתעשיות התיירות  •

  .הצפון

  הקבינט המדיני ביטחוני אישר הרחבת הפעולה הקרקעית  •

 -של כ   רצועת בטחון בעומק-" אזור בטחוני מיוחד"בלבנון ליצירת  

במקביל להמשיך במגעים ". 8נוי כיוון שי "-מ מצפון לגבול " ק6

  המדיניים

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל6 ♦

  שלושים ושבעה פצועים מתוכם שניים עשר חיילים ♦

  

   1.8.06' יום ג

  21-יום הלחימה ה

  ההפוגה נמשכה •

 . בק-על יעדים בבעל" חד וחלק"כוחות מיוחדים פושטו במבצע  •
 בל'אל ג- מיס-6" קורי פלדה"מבצע  •
  שיירות פינוי וסיוע הומניטארי בלבנוןאושרה תנועת •
  

   רקטות נפלו בשטח ישראל4 ♦

 שלושה חיילים נהרגו ♦
  שנים עשר חיילים נפצעו   ♦

  

   2.8.06' יום ד

  22-יום הלחימה ה

    ירי רקטות מסיבי, לאחר שתי יממות של שקט יחסי חודשה האש •

 .על ישראל כולל לעבר עמק יזרעאל
" קורי פלדה"ון קרבות קשים בל הרחיב את פעילותו בדרום לבנ"צה •

  .מין'רג,  שיחין-5" קורי פלדה"שעב וב- א- בכפר עייתא4

  

   שיא שיגורים- רקטות נפלו בשטח ישראל230 ♦

 שני הרוגים מתוכם חייל אחד ♦
   מאה עשרים ותשעה פצועים  מתוכם ארבעים ואחד חיילים ♦
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   3.8.06' יום ה

  23-יום הלחימה ה

  .רותחיל האוויר שב ותקף בדרום ביי •

  .הקריות ועכו, ירי רקטות כבד על ישובים בנייהם כרמיאל •

רחב ל להיערך למבצע קרקעי "ץ הורה לצהשר הביטחון עמיר פר •

 .דרום לבנוןב
 בל כותרה ונכבש המרחב המערבי 'העירה בינת ג •
  . ל יפגע בביירות"נצראללה איים לפגוע בתל אביב אם צה •

  

  )שיא יומי( רקטות נפלו בשטח ישראל 213 ♦

 ניים עשר  מתוכם ארבעה  חייליםש ♦
  תשעים ושמונה פצועים מתוכם עשרים ושניים  חיילים ♦

  

   4.8.06' יום ו

  24-יום הלחימה ה

  . בק-צור ובעל, ל המשיך לתקוף בבירות"צה •

 .רקטות נורו לעבר אזור חדרה •
   אוגדת הגליל ביצעה קרב התקדמות לרכס ברעשית-9" שינוי כיוון" •

  בצור 13בוצעה פשיטת שייטת  •

        

   רקטות נפלו בשטח ישראל194 ♦

 שישה הרוגים  מתוכם שלושה  חיילים ♦
  מאה עשרים ושניים פצועים מתוכם עשרים וחמישה חיילים ♦

  

   5.8.06' יום ש

    25-יום הלחימה ה

  9" שינוי כיוון"נמשך מבצע  •

סוכם להכניס , התקיימה התיעצות בטחונית בראשות ראש הממשלה •

  השיגור של הרקטותלמרחבי) אוגדה(כח קרקעי 
פורום השבעה התכנס ושמע עדכוני מצב ועל היעדים לימים הקרובים  •

  ב וצרפת הודיעו כי הגיעו לנוסח מוסכם להפסקת אש"ארה •

  הצעה צרפתית הוגשה במועצת הביטחון •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל170 ♦

 שישה הרוגים מתוכם שני חיילים ♦
  ליםימאה עשרים ותשעה פצועים  מתוכם שבעים חי ♦

  

   6.8.06' יום א

  26-יום הלחימה ה

   יעדים80-חיל האוויר המשיך בתקיפות של כ •

 ל"נמשכו הקרבות בדרום לבנון בין כוחות קרקעיים של צה •

 לחזבאללה
 שניים עשר -טיל שנורה לאזור כפר גלעדי פגע בקבוצת חיילים •

   .חיילי מילואים נהרגו

, יטחונייםהתקיימה ישיבת ממשלה נמסרו עדכונים בנושאים ב •

 מדיניים  וכלכליים
סוריה ואיראן דוחות את הצעת הטיוטה , לבנון, חזבאללה •

  . צרפתית-האמריקאית

         

   רקטות נפלו בשטח ישראל189 ♦

 שישה עשר הרוגים  נהרגו מתוכם שניים עשר חיילים ♦
  שלושים וחמישה חיילים מאתיים תשעים וחמישה פצועים  מתוכם ♦
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   7.8.06' יום ב

     27- היום הלחימה

עם   בל'ג- מתקפה של אוגדת הגליל לכיבוש בינת-10" שינוי כיוון" •

 חטיבת  הצנחנים וחטיבת גולני
 ט של החזבאללה"הופל מזל •
 האוסרים על תנועות כלי רכב אחרי ל פיזר כרוזים בדרום לבנון"צה •

 22:00השעה 
 המשימה - התקיימה התייעצות ביטחונית בראשות ראש הממשלה •

 טותהפסקת ירי הרק
   -שר הביטחון אישר תוכניות למהלך קרקעי רחב בלבנון •

 11" שינוי כיוון"
אחרי , ממשלת לבנון קיבלה החלטה לשלוח את צבאה לדרום לבנון •

 .ל מלבנון"יציאת כוחות צה
 שרי הליגה הערבית התכנסו בביירות •

        

   רקטות נפלו בשטח ישראל185 ♦

 שלושה   חיילים נהרגו  ♦
  מתוכם שלושים וחמישה חייליםארבעים ושבעה פצועים   ♦

  

   8.8.06' יום ג

  28-יום הלחימה ה

  נמשכה תקיפת חיל האוויר •

   10" שינוי כיוון"נמשך מבצע  •
  ל בפיקוד הצפון"ל משה קפלינסקי מונה לנציג הרמטכ"סגן הרמטכ •

   
   רקטות נפלו בשטח ישראל136 ♦

 חמישה  חיילים נהרגו   ♦
  עה  חייליםשמונים ושבעה פצועים  מתוכם שבעים וארב ♦

  

   9.8.06' יום ד

  29-יום הלחימה ה

  נמשכה תקיפת חיל האוויר  •

 התנהלו קרבות קשים בדרום לבנון •
   תושבי קריית 500של , לצורך רענון, הממשלה החלה לארגן פינוי •

 .  שמונה למרכז הארץ
התקיימה ישיבת הקבינט הבטחוני בה הוחלט לאשר את  הפעילות   •

ראש , "11שינוי כיוון "בנון ל בל"הקרקעית הרחבה של צה

הממשלה  ושר הביטחון   הוסמכו לקבוע את מועד תחילת ביצוע 

  התוכנית

 
   רקטות נפלו בשטח ישראל 166 ♦

 חמישה עשר חיילים נהרגו ♦
  מאתיים עשרים ושניים פצועים מתוכם מאה שמונים ושישה חיילים ♦

  

   10.8.06' יום ה

  30-יום הלחימה ה

  עיון' כנסו למרגנ" עמוד האש"כוחות עוצבת  •

ל בנוגע לטיוטת ההסכם להפסקת "התקיימו מאמצים בקהילה הבי •

 .אש
  ב"הטיוטה להפסקת האש סוכמה בין ישראל וארה •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל155 ♦
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 ארבעה הרוגים  מתוכם שני חיילים ♦
  מאה ארבעים וארבעה פצועים מתוכם מאה עשרים ושלושה חיילים ♦

  

   11.8.06' יום ו

  31- היום הלחימה

חיל האויר וחיל הים תקפו יעדים , נמשכו הקרבות בדרום לבנון •

  .בלבנון

       ל על טיוטת הסכם להפסקת אש "נמשכו דיונים בי •

 אישר ראש הממשלה לבצע את המהלך הקרקעי הרחב 16:40בשעה  •

 .בדרום לבנון
 -ל התחילו במבצע קרקעי נרחב בדרום לבנון" כוחות צה21:00בשעה  •

 .11ן מבצע שינוי כיוו
   הוסכמה- טיוטת הסכם הפסקת האש 21:00בשעה  •

  

  רקטות נפלו בשטח ישראל 123 ♦
 חייל נהרג ♦
  מאה ושניים פצועים  מתוכם שבעים ושישה חיילים ♦

  

   12.8.06' יום ש

  32-יום הלחימה ה

" שינוי כיוון" מבצע - ל המשיך במבצע קרקעי נרחב בדרום לבנון"צה •

11  

 .משת אנשי הצוות נהרגו ח-י חזבאללה"מסוק יסעור הופל ע •
   הקוראת להפסקת1701מועצת הביטחון קיבלה פה אחד את החלטה  •

 .ם חמושים לדרום לבנון" אלף פקחי או15פעולות האיבה ושיגור 
  .ממשלת לבנון קיבלה פה אחד את הצעת מועצת הביטחון •

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל64 ♦

 עשרים וארבעה  חיילים נהרגו ♦
  ועים  מתוכם מאה שלושים ואחד  חייליםמאה חמישים וחמישה פצ ♦

  

   13.8.06' יום א

               33-יום הלחימה ה

   החלטת מועצת -ממשלת ישראל אישרה את הסכם הפסקת האש •

     1701הביטחון 
 בשעה 14.8.' ם הודיע שהפסקת האש תיכנס לתוקף ביום ב"האו •

08:00 
בדים נמשכו חילופי אש כ, 11" שינוי כיוון"ל המשיך במבצע "צה •

 בדרום לבנון
 חיל האוויר תקף מטרות בגבול לבנון סוריה ובבירות •
 .טים של חזבאללה"חיל האוויר יירט שני מזל •
 ההערכות -התקיימה התייעצות ביטחונית בראשות ראש הממשלה •

    וקווי הסיום1701למימוש החלטה 

  

   רקטות נפלו בשטח ישראל217 ♦

  הרוגים   מתוכם תשעה  חיילים עשרה ♦
  לוש מאות ושמונה פצועים מתוכם מאתיים ושלושה חייליםש ♦

  

   14.8.06' יום ב

  34-יום הלחימה ה

  בוצעה תקיפת חיל האוויר האחרונה בדאחיה •

  נכנסה הפסקת האש לתוקף08:00בשעה  •
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אין נפגעים , למחבלים מספר נפגעים, אירעו מספר התקלויות •

  לכוחותינו

 טילי קורנט 8,   קטיושות50 -כ(ח "בסריקות בדרום לבנון נמצא אמל •

  ) ועוד

ל מתארגן להחלפת כוחות המילואים בדרום לבנון בכוחות "צה •

  סדירים 

 התבצעה פעילות לעיצוב הגדר בקו הגבול •
      

  שלושים ותשעה  פצועים מתוכם שלושים ושבעה חיילים ♦
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  תקופת הפסקת אש
  

  קת האש נשמרההפס •   15.8.06 'יום ג

  פיקוד צפון סיים ההיערכות בקווי הסיום בדרום לבנון •

  מ פגוע"התקיים ריכוז מאמץ לפינוי רק •

התחילה החלפת כוחות המילואים בדרום לבנון על ידי יחידות  •

  סדירות 

  אין נפגעים לכוחותינו , התקלות בה נהרגו שלושה מחבלים •

 המשיך הסגר הימי והאווירי •
  עיהם שני חיילים נפטרו מפצ •

  הפסקת האש נשמרה •            16.8.06 'יום ד

 וביצע סריקות בכפרים 8" שינוי כוון"פיקוד צפון התבסס בקווי  •

  ובשמורות הטבע

  נמשכה הפעילות לעיצוב הגדר •

חיל האויר הטיל כרוזים בנושא האחריות של החזבאללה להרס  •

  בדרום  לבנון

נמסרו (ו ל שהה ב"ל התחילו להכנס לשטח שצה"כוחות יוניפ •

  )11,12,15להם שטחים 

  

  הפסקת האש נשמרה •             17.8.06 'יום ה

בוצעה היערכות מחודשת ומדורגת של כוחותינו במקביל  •

  ל ולצבא לבנון "להעברת שטחים ליוניפי

  ל"נמנעה הגעת תושבים לבנונים לכפרים בהם נמצא צה •

  נמשך ייצוב קו הגדר •

  

  רההפסקת האש נשמ •   31.8.06' יום ה

  ח"נמשכו הסריקות ונמצא אמל •

  נמשך ייצוב קו הגדר  •

  נמשך הסגר הימי על חופי לבנון •

  ל "נמשכה העברת השטחים ליוניפ •

  

  חיל האויר הסיר את הסגר שהוטל על המרחב האווירי של לבנון •            7.9.06 'יום ה

  

  חיל הים הסיר את  הסגר הימי שהוטל על לבנון  •    8.9.06 'יום ו

  

   ) ימים48( 14.8 - נמשכה  הפסקת האש שהחלה ב •   1.10.06 'יום א

ר 'למעט מהחלק הצפוני של הכפר עג(ל יצאו מלבנון "כוחות צה •

  ) באוקטובר7 -ל ב"משם יצא צה

  

  
  
 
 




