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dias de lutas Jerusalem foi novamente reunificada. mas

sob controle Israelense; a Judéia e a Samária, a Faixa
de Gaza, a Península do Sinai e o Planalto do Golan
estavam sob o contrôle de Israel ( mapa 5).
As perdes em vidas de Israel foram de 650 homens. os

árabes mantem os números de caidos como segredo
militar- nos podemos somente supor que foi entre 18 a

30 mil vidas.

A GUERRA DE YIOM KIPPUR: OUTUBRO 1973

O Egito e a Síria lançaram simultanêamente um ataque
surpresa contra Israel, ao longo do Canal de Suéz e no

Planalto do Golan. Nossas linhas de frente foram

penetradas, mas eventualmente israel repudiou o

_ ataque e avançou significantemente dentro do território

Egípcio e Sin'o.
Houve uma sensação de choque no pais, não somente

Mapa 5 1967 pela perda de 2700 vidas, mas também por termos sido

pegos de surpresa e sem preparo. israel concordou em

retirar—se de marte dos territórios em troca de um acordo de retirªdª, ”■■■”■ Mªis tºrªs—

veio a ser a base para o acordo com o Egito em 1979.

OPERAÇÃO PAZ PARA A QALILÉIA: JUNHO 1989.

0 Libano transformouse em uma base para a OLP ( Organização para a Libertação da

Palestina). quem Iançavam desde este território fogo de artilharia, misseis de curto
alcance e ataques terroristas contra Israel. As Forças lsraelenses invadiram o Líbano
na tentativa de acabar ou minimizar a ameaça da OLP. no que veio a ser um longo e

controvertido conflito.

A INTIFADA: DEZEMBRO 1987

A Intifada marca o levante de 1.7 milhões de árabes-paletinos na Faixa de Gaza, na
'

( também çonhecidos como a Margem Ocidetal). Tem havido vários

gráus de intensidade a Intifada, incluindo o lançamento de pedras, apunhalamento de
civis e soldados e o uso de armas de fogo. A perda de vidas tem sido alta pois Tzahal
continua em sua missão diária na tentativa de restaurar a ordem e a lei.

A GUERRA DO GOLFO: JANEIRO 1991

Os Estados Unidos lideraram uma coalisão internacional contra o iraque depois que
este pais invadiu o Kuwait. Durante as hostilidades Israel sofreu grandes perdas e

algumas pessoas ficaram feridas devido ao lançamento dos mísseis Scud do Iraque. A

população israelense teve que usar máscaras anti-gás, pois temia- se que 0 Iraque
poderia fazer uso de armamentos não-convencionais e químicos. Israel absteve—se de

retalhaçáo contra o Iraque. -


