טיל

שהתפוצץ

גראד

בשטח  runsבמרץ 2011

לסרכה הכחלהטילים
שנפלו בשבת לא

גרמו

לנזקולנפגעים ■צילום:

הרצל

יוסף

סוף שבש שלטילים
בשבת הופסקהלזמן מה תוכנית הואיונות׳שבתרבות׳ בעקבותירי לעבר

אחרי רגיעה קלה שובנורוטילים לעבריישובי הנגב

ממצאים מדאיגיםעלו
באו־שבע
ישראל־מצרים
האפשרותלפתוח את כביש 12לתנועה לאחר שהשבוע נתפס מטען נפץ רב עוצמה בכביש  10שנושקלגבול
בביקורת פתע שערך פיקוד העורף בשנת  2011בירוחם

ראש

במהלך
ביקורי

שנת  2011ערר פיקוד העורף
רשויות מקומיות בר־
$TS1$ברחבי$TS1$

פתע ב־ 94

חבי
$DN2$ברחבי $DN2$הארץ במטרה לבדוק
למצבמלחמה.
אשכול,

מוכנותן

את

הדו״ח מדרג את נתיבות בין

וז״םילץ,
וראש

חמשת הרשויות המוגנות בארץ,ובמקביל
למעלה מ־  30רשויות נכשלו במברק.

במהלר
המקלטים

שער

האזרחית

הבדיקות נבחנו בין היתר
הציבוריים ,תוכניות
ומידת

קפים,
$DN2$הנשקפים $DN2$,ועור.

הנגב,אלח

מצב

ההתגוננות

לעבוד באופן
לצד ראש העיריה,יחיאלזוהר,מנהלים
רור,
את המטה מהנדס העיריה ,אל״מ
$DN2$הטרור $DN2$,כמו ממ״דים
(במיל׳)

שוטף

ברשימת

הרשויות

נמצא היישוב ירוחם.

ובתנאי לחץ של הט־
$TS1$הטרור$TS1$,

במרחק ארבעה ק״מ ומו־
$TS1$ומוסדות$TS1$

$DN2$ומוסדות$DN2$חינור מוגנו בטווה שבעה ק״מ״.
סדות
והתמחות
עזריאל ,שלו עבר צבאי
שמעון
בהגנה על העורף ,וקצין הביטחון (קב״ט)
מערכת ׳כיפתברזל׳ שלא נותנת מענה

של העיריה ,םא״ל
(במיל׳)

שחר יסינובסקי,

שהוא מג״ד ביחידה קרבית.

בעיריה

אומרים

לביצועפעולות

גוננות
$DN2$ההתגוננות$DN2$
התאמתןלאיומים הנש־
$TS1$הנשקפים$TS1$,

שנכשלו

במערכת הביטחון בוחנים

שמושקעים

ליישובים בעוטף עזה ,מכעיסה
ראשי

משאבים

מיגון ושיפור דרכי ההת־
$TS1$ההתגוננות$TS1$

מיגוניות ומקומות
במיוחד

במקומות

מחסה
מגורים

הונאה שנעשתה .אין מצב להשאיר
$TS1$אלפים$TS1$
אל־
בכמה
היישובים בלי מיגון ,מדובר

$DN2$ופיקוד $DN2$העורף רוצים
קוד

השעצות

שירוחם

תהיה

ממוגנת

לעיר.

מדברים על שמונה בבוקר וער
אחר הצהרים״ ,אמר גורםבצה״ל.

אלא
ישראל

מצרים

על

הוא מאז הפיגוע המשולב
עשוי ככל הנראה לדחות מעט

הכביש.״על

פי התכנון ,היה

$DN2$שוסטר$DN2$.״מכיוון שלא פותרים בדרר מדינית־
$TS1$מדיניתצבאית$TS1$,
סטר.
השכונות,

אר כעת

נשאר

נראה כי

הכביש

לתת מענה במיגוןפאסיבי״.

התברר

$DN2$בסריקות $DN2$שהתבצעו בשעות הבוקר
ריקות
שמדובר בתיק נפץ שהכיל מטען רב עו־
$TS1$עוצמה$TS1$.
בבאר־שבע

כביש 10

שנסגר

אף

בחודש אוגוסט,

תתבצע

באוויר,

עוצמהבגבול

שמציאת מטען רב

שנמצאים באיום מתמיד״ ,הוסיף שו־
$TS1$שוסטר$TS1$.

ראש מועצת ירוחם ,מיכאל
11
״מדינת ישראל מחלקת ציונים לכל יישוב
שלחו תנתב
שוכחת כי
באשר לרמת המיגוןשלו ,אר
תטעןבגבול
אזעקה בשבת
תלונה
האחראיתהבלעדיתלביטחון התו־
$TS1$התושבים$TS1$,
היא
ההסלמה
סוף השבוע שעבר היה מתוח ביישובי
משרד
הרשויות המקומיות.
$DN2$התושבים $DN2$,ולא
שבים,
נמשכה גם במהלר השבוע.
לנזזנ׳ל
ברמת סי־
$TS1$סיכון$TS1$
הביטחון החליט שירוחם היא
הדרום .נפילת רקטות בשישי ובשבת עו־
$TS1$עוררו $TS1$בלילה שבין שני לשלישי השבוע,במהלר
האדם ,באן
פעילותלסיכול ההברחות של צה״ל ומש־
$TS1$ומשטרת$TS1$
החששות בקרב התושבים.
$DN2$עוררו $DN2$מחדש את
ררו
$DN2$סיכון $DN2$נמוכה ,ביחד עם יישובים אחרים,ולכן
כון
,11בו
קו־מ
$DN2$ומשטרת $DN2$ישראלבגבולישראל־מצרים ,נתפס
טרת
לכיוון באר־
$TS1$בארשבע$TS1$
שלושה טילי גראד נורו
מיועדת ירוחם לקליטת תושבים מפונים
מטען רב עוצמה ליד היישוב כרם־שלום
בבוקר יום שבת .בבאר־
$TS1$בבארשבע$TS1$,
התקפת טי־
$TS1$טי"ירוחם$TS1$
03:11
$DN2$בארשבע $DN2$בשעה
שבע
מאזור הצפון ועוטף עזה בעת
טענו
לים.
בכביש 10
$DN2$בבארשבע $DN2$,נתיבות וביישובי מועצת בני־שמעון
שבע,
20$1STת$1ST$ת־
לתעלה
הפעילות זוהתה הברחה ,והכוח
תושבים דיווחו על פיצו־
$TS1$פיצוצים$TS1$
$DN2$טי"ירוחם $DN2$ביצעהפעולות אלה בהצל־
$TS1$בהצלחה$TS1$
"ירוחם
נשמעה אזעקה.
במהלר
20$ת $2ND$אלף
20
המבריחים זיהה אדם
שפעל לעצור את
צים
חה
$DN2$פיצוצים $DN2$שנשמעו ,אולם בדיקה מהירההעל־
$TS1$העלתה$TS1$
$DN2$בהצלחה $DN2$יתרה במלחמתלבנון השנייה ובמבצע
בשטחים פתוחים מחוץ המשליר תיק חשוד ונמלט מהמקום .בס־
$TS1$בסריקות$TS1$
$DN2$העלתה $DN2$שהטיליםנפלו
תה
משרד הביטחון ופי־
$TS1$ופיקוד$TS1$
׳עופרתיצוקה׳ .אם
תושג שת
ביטון:

הנראה רק בשעות מסוימות .כרגע
ארבע־חמש

להיפתח

$DN2$מדיניתצבאית $DN2$,ולא ביירוט טילים
צבאית,
בהם לא קיימים

פתרונות מיגוןומקלטים.

סוג

של
את

פים
$DN2$אלפים$DN2$
במוסדותהחינורבעיר ,וכן להצבת
ברחבי

יישובים

והתושבים .״זה

מאוד

את

ככל

מחדש את

את

פתיחת

אמור

הכביש

ראשון או שני הקרוב,

כבר ביום

הערכה

מחדש,

שבסופה

ייפתח בכל זאת״,

אמר

גורםבצה״ל.

תלונה באו ״ם
העובדה ש־ 382
מרגמה

רקטות

נורו במהלר

שנת

קסאם

2011

ופצצות

לעבר

יישובי המועצות האזוריות אשכול ושער
הנגב בנגב המערבי

מתחום רצועת עזה

גרמה לראש מועצת אשכול ,חיים
ילין,
וראש מועצת שער הנגב ,אלון שוסטר,
לשלוח מכתב תלונהלמזכ״ל האו״ם ,באן
קי־מון ,על כר שלמעלה מ־  20אלף תושבי
שתי המועצות האזוריות הללו נתונים זה
שנים למתקפה אלימה מצר ארגוני הטרור

וערוכהליום
האזוריות
ושוםטר,
כותבים ילין
צמה.
נערר אירוע ׳שבתרבות׳
מיליונים במחסני חירום ,בחדר מצב ,בשי־
$TS1$בשיפוץ$TS1$
״הטילים״,
במשכן הפיס.
$DN2$עוצמה $DN2$.המטען פוצץ באופן מבוקר .המטען
שבדיוק
באירוע התארח השר יוסי פלד,
פוץ
הונה בחלקהגבול המצרי באזור בו טרם ״כוונו לעבר אזרחים מתור מטרה לפ־
$TS1$לפגוע$TS1$
$DN2$בשיפוץ$DN2$מקלטים ,בבניית חדרי ביטחון,ועוד.
הללו
אנשים חפים מפשע .במק־
$TS1$במקביל$TS1$
$DN2$לפגוע$DN2$ולהרוג
הסתיימה בניית הגדר.
דיבר על מוכנות העורף במקרה של מל־
$TS1$מלחמה$TS1$.
כרגע ,לא נראה שיש להם כוונה כזאת,לכן
גוע
נתונים
הטרורלפגוע בתוש־
$TS1$בתושבינו$TS1$
$DN2$במקביל $DN2$פעלו ארגוני
ביל
מספר
בצה״ל ציינו כי בזירה נמצאו
$DN2$מלחמה $DN2$.האירוע הופסקלזמן מה ,ונמשר ללא
חמה.
שיפסיקו לחלק ציונים ויעשו את המוטל
זה שנים
$DN2$בתושבינו $DN2$גם על ירי ניסיונות הדירה לתחום
בינו
פריטים אשר מעידים על כר שתכולת
הפרעה כיוון שהמקום נחשב כמוגן.
עליהם על פי חוק״.
הרקטות התפו־
$TS1$התפוצצו$TS1$
למזלנו ,רוב
היישובים.
מספר רק־
$TS1$רקטות$TS1$
יום קודם לכן (שישי) נורו
התיק היתה ככל הנראה מטען או חגורת
בדיקת פיקוד העורף מקבלת משמעות
להתקפה
$DN2$התפוצצו $DN2$בשטחים פתוחים בסמורליישובים,
צצו
$DN2$רקטות$DN2$לעבר יישובי הדרום ,שתיים מהןנפלו
טות
נפץ אשר יועדולפגיעה בבני אדם ,זאת
רלוונטית בעיקר כשמדובר באזוריםבעלי
אלימה
פתוחים במועצה האזורית אש־
$TS1$אשכול$TS1$,
בשטחים
סף רגישות ביטחונית גבוהה,ולאור השיח
ולכן מספר הפגיעות בגוף הוא קטן .יחד
בשל פיזור רב של כדוריות רסס במרחב.
הצדארגוני
המתמשכת,
עם זאת ,השלכות הלחימה
בנוסף לכף נתפסו בזירה מכשירסלולא־
$TS1$סלולארי$TS1$
$DN2$אשכול $DN2$,ואחת נפלה בשטח פתוח במועצת חוף
$TS1$אפשרות $TS1$כול,
הציבורי המתנהל בעת האחרונהלגבי אפ־
קולות הפיצוצים והאזעקות מביאות את
רי
$TS1$ותגובה $TS1$אשקלון .בכל המקרים לא היו נפגעים ולא
$DN2$אפשרות $DN2$של תקיפה ישראלית באיראן ותגו־
שרות
$DN2$סלולארי $DN2$המעיד עלהיכולתלהפעיל את המטען
הטרור
ילדי האזור להתמודד עם חרדות ותופ־
$TS1$ותופעות$TS1$
באמצעות שליטה מרחוק ללא סיכון המ־
$TS1$הממציאת$TS1$
$DN2$ותגובה $DN2$מנגד בעורףהישראלי.
בה
נגרם נזק.
ברצועת
$DN2$ותופעות $DN2$פוסט טראומטיות״.
משק
שמטה
בעיריית נתיבות אומרים
עות
גםלאורר גבול רצועת עזה לא היה פעיל.
עזה עד נדי
ילין ושוסטר דורשים במכתבםלמזכ״ל
שקט בסוף השבוע.הפלסטינים ירו טיל
בראשות
$DN2$הממציאת $DN2$המטען גרמהלמערכת הביטחון
מציאת
לשעת חירום(מל״ח) המקומי,
הרקטות
האו״ם כי ייגנה בכל תוקף את ירי
המחודשתלתנועת אז־
$TS1$אזרחים$TS1$
תפיסת אר.פי.ג׳י.לעבר סיור של צה״ל שנע בא־
$TS1$באזור$TS1$
ראש העיריה ,יחיאל זוהר ,גיבש
לעקב את פתיחתו
סינון חיים
$DN2$אזרחים $DN2$של כביש  12בגבולישראל־מצרים
רחים
אסטרטגית
חירום
$DN2$באזור $DN2$כיסופים .לא היו נפגעים בקרבחיילי
זור
המתמשרלעבר תושבי הנגב המערבי.
לעיר ,תור שיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
ראשי
מהמכתב שיגרו שני
בואכהאילת.
$DN2$פעולה $DN2$בין כל גורמי החירוםוההצלה ,הכו־
$TS1$הכוללים$TS1$
לה
הסיור.
העתקים
המועצות האזוריות גם לראש הממשלה,
האפש־
$TS1$האפשרות$TS1$
בתחילת השבוע עלתה בצה״ל
הרקטות הנמשר מעמיד שוב את
ירי
משטרת ישראל,
ללים
$DN2$הכוללים $DN2$את פיקוד העורף,
בנימין נתניהו ,לשר הביטחון ,אהוד ברק,
$DN2$האפשרות $DN2$לפתוח את כביש 12לתנועת אזרחים
רות
השאלה האם המיגון הנוכחי ביישובים הנ־
$TS1$הנמצאים$TS1$
כיבוי אש ,מד״א ויחידת׳אופק׳.
לשר החוץ ,אביגדור ליברמן ולשגריר
לאחר
$DN2$הנמצאים $DN2$בטווה הירי הוא מספיק.
מצאים
בנתיבות אומרים שהתפיסה באהלידי
שהכביש היה סגור במשר חודשים
התשובה
ישראל באו״ם ,רון פרושאור.
שהתרחש במ־
$TS1$במקום$TS1$
רבים בשל הפיגוע המשולב
של מרבית ראשי היישובים היאלא.
ביטוי הן במתן מענים לצרכי חירום מת־
$TS1$מתפתחים$TS1$
קום
ראש מועצת שער הנגב,אלון שוסטר,
$DN2$מתפתחים $DN2$באזור והן ברמתההפעלה ,נהלים
$DN2$במקום $DN2$בחודש אוגוסט 2011
פתחים
יעקבלוי ,עודד בר־חאיר,
״הכוונה לא לפתוח את כביש  12לת־
$TS1$לתנועה$TS1$
אומר ״כי מצד אחד ,נעשו בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$
והכשרתיות של
ומיומנויות מקצועיות
אהובה נזאמוס
רגילה .בשלב הראשון ,הכביש יפתה
$DN2$האחרונות $DN2$מהלכים משמעותיים למתןמיגון ,כרי
נות
בעלי תפקידים במטה.
נועה
$DN2$לתנועה$DN2$
פקודה ,הם

צריכיםלהשקיע

בשעה

שהאזעקה

נשמעה

ברצועת עזה עד כדי סיכון חיים.

