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חייםסינון

העורףפיקודערר2011שנתבמהלך

בר־מקומיותרשויות94ב־פתעביקורי

חבי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$מוכנותןאתלבדוקבמטרההארץ

ביןנתיבותאתמדרגהדו״חמלחמה.למצב

ובמקבילבארץ,המוגנותהרשויותחמשת

במברק.נכשלורשויות30מ־למעלה

מצבהיתרביןנבחנוהבדיקותבמהלר

ההתגוננותתוכניותהציבוריים,המקלטים

הנש־לאיומיםהתאמתןומידתהאזרחית

קפים,

$TS1$,הנשקפים$TS1$

$DN2$,הנשקפים$DN2$.שנכשלוהרשויותברשימתועור

ירוחם.היישובנמצא

ביטון:מיכאלירוחם,מועצתראש

יישובלכלציוניםמחלקתישראל״מדינת

כישוכחתארשלו,המיגוןלרמתבאשר

התו־לביטחוןהבלעדיתהאחראיתהיא

שבים,

$TS1$,התושבים$TS1$

$DN2$,התושבים$DN2$משרדהמקומיות.הרשויותולא

סי־ברמתהיאשירוחםהחליטהביטחון

כון

$TS1$סיכון$TS1$

$DN2$סיכון$DN2$,ולכןאחרים,יישוביםעםביחדנמוכה

מפוניםתושביםלקליטתירוחםמיועדת

טי־התקפתבעתעזהועוטףהצפוןמאזור

לים.

"ירוחם

$TS1$טי"ירוחם$TS1$

$DN2$טי"ירוחם$DN2$בהצל־אלהפעולותביצעה

חה

$TS1$בהצלחה$TS1$

$DN2$בהצלחה$DN2$ובמבצעהשנייהלבנוןבמלחמתיתרה

ופי־הביטחוןמשרדאםיצוקה׳.׳עופרת

קוד

$TS1$ופיקוד$TS1$

$DN2$ופיקוד$DN2$ממוגנתתהיהשירוחםרוציםהעורף

להשקיעצריכיםהםפקודה,ליוםוערוכה

בשי־מצב,בחדרחירום,במחסנימיליונים

פוץ

$TS1$בשיפוץ$TS1$

$DN2$בשיפוץ$DN2$,ועוד.ביטחון,חדריבבנייתמקלטים

לכןכזאת,כוונהלהםשישנראהלאכרגע,

המוטלאתויעשוציוניםלחלקשיפסיקו

חוק״.פיעלעליהם

משמעותמקבלתהעורףפיקודבדיקת

בעליבאזוריםכשמדוברבעיקררלוונטית

השיחולאורגבוהה,ביטחוניתרגישותסף

אפ־לגביהאחרונהבעתהמתנהלהציבורי

שרות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$ותגו־באיראןישראליתתקיפהשל

בה

$TS1$ותגובה$TS1$

$DN2$ותגובה$DN2$הישראלי.בעורףמנגד

משקשמטהאומריםנתיבותבעיריית

בראשותהמקומי,)מל״ח(חירוםלשעת

תפיסתגיבשזוהר,יחיאלהעיריה,ראש

פעו־שיתוףתורלעיר,אסטרטגיתחירום

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$הכו־וההצלה,החירוםגורמיכלבין

ללים

$TS1$הכוללים$TS1$

$DN2$הכוללים$DN2$ישראל,משטרתהעורף,פיקודאת

׳אופק׳.ויחידתמד״אאש,כיבוי

לידיבאהשהתפיסהאומריםבנתיבות

מת־חירוםלצרכימעניםבמתןהןביטוי

פתחים

$TS1$מתפתחים$TS1$

$DN2$מתפתחים$DN2$נהליםההפעלה,ברמתוהןבאזור

שלוהכשרתיותמקצועיותומיומנויות

במטה.תפקידיםבעלי

מנהליםזוהר,יחיאלהעיריה,ראשלצד

)במיל׳(אל״מהעיריה,מהנדסהמטהאת

והתמחותצבאיעברשלועזריאל,שמעון

)קב״ט(הביטחוןוקציןהעורף,עלבהגנה

יסינובסקי,שחר)במיל׳(םא״להעיריה,של

קרבית.ביחידהמג״דשהוא

משאביםשמושקעיםאומריםבעיריה

ההת־דרכיושיפורמיגוןפעולותלביצוע

גוננות

$TS1$ההתגוננות$TS1$

$DN2$ההתגוננות$DN2$להצבתוכןבעיר,החינורבמוסדות

השכונות,ברחבימחסהומקומותמיגוניות

קיימיםלאבהםמגוריםבמקומותבמיוחד

ומקלטים.מיגוןפתרונות

בשבתאזעקה

ביישובימתוחהיהשעברהשבועסוף

עו־ובשבתבשישירקטותנפילתהדרום.

ררו

$TS1$עוררו$TS1$

$DN2$עוררו$DN2$התושבים.בקרבהחששותאתמחדש

באר־לכיווןנורוגראדטילישלושה

שבע

$TS1$בארשבע$TS1$

$DN2$בארשבע$DN2$בבאר־שבת.יוםבבוקר03:11בשעה

שבע,

$TS1$,בבארשבע$TS1$

$DN2$,בבארשבע$DN2$בני־שמעוןמועצתוביישובינתיבות

פיצו־עלדיווחותושביםאזעקה.נשמעה

צים

$TS1$פיצוצים$TS1$

$DN2$פיצוצים$DN2$,העל־מהירהבדיקהאולםשנשמעו

תה

$TS1$העלתה$TS1$

$DN2$העלתה$DN2$מחוץפתוחיםבשטחיםנפלושהטילים

לעיר.

בבאר־שבענשמעהשהאזעקהבשעה

הפיס.במשכן׳שבתרבות׳אירוענערר

שבדיוקפלד,יוסיהשרהתארחבאירוע

מל־שלבמקרההעורףמוכנותעלדיבר

חמה.

$TS1$.מלחמה$TS1$

$DN2$.מלחמה$DN2$ללאונמשרמה,לזמןהופסקהאירוע

כמוגן.נחשבשהמקוםכיווןהפרעה

רק־מספרנורו)שישי(לכןקודםיום

טות

$TS1$רקטות$TS1$

$DN2$רקטות$DN2$נפלומהןשתייםהדרום,יישובילעבר

אש־האזוריתבמועצהפתוחיםבשטחים

כול,

$TS1$,אשכול$TS1$

$DN2$,אשכול$DN2$חוףבמועצתפתוחבשטחנפלהואחת

ולאנפגעיםהיולאהמקריםבכלאשקלון.

נזק.נגרם

היהלאעזהרצועתגבוללאוררגם

טילירוהפלסטיניםהשבוע.בסוףשקט

בא־שנעצה״לשלסיורלעבראר.פי.ג׳י.

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$.חייליבקרבנפגעיםהיולאכיסופים

הסיור.

אתשובמעמידהנמשרהרקטותירי

הנ־ביישוביםהנוכחיהמיגוןהאםהשאלה

מצאים

$TS1$הנמצאים$TS1$

$DN2$הנמצאים$DN2$התשובהמספיק.הואהיריבטווה

לא.היאהיישוביםראשימרביתשל

שוסטר,אלוןהנגב,שערמועצתראש

האחרו־בשניםנעשואחד,מצד״כיאומר

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$כרימיגון,למתןמשמעותייםמהלכים

הט־שללחץובתנאישוטףבאופןלעבוד

רור,

$TS1$,הטרור$TS1$

$DN2$,הטרור$DN2$ומו־ק״מארבעהבמרחקממ״דיםכמו

סדות

$TS1$ומוסדות$TS1$

$DN2$ומוסדות$DN2$ק״מ״.שבעהבטווהמוגנוחינור

מענהנותנתשלאברזל׳׳כיפתמערכת

אתמאודמכעיסהעזה,בעוטףליישובים

שלסוג״זהוהתושבים.יישוביםראשי

אתלהשאירמצבאיןשנעשתה.הונאה

אל־בכמהמדוברמיגון,בליהיישובים

פים

$TS1$אלפים$TS1$

$DN2$אלפים$DN2$שו־הוסיףמתמיד״,באיוםשנמצאים

סטר.

$TS1$.שוסטר$TS1$

$DN2$.שוסטר$DN2$מדינית־בדררפותריםשלא״מכיוון

צבאית,

$TS1$,מדיניתצבאית$TS1$

$DN2$,מדיניתצבאית$DN2$נשארבאוויר,טיליםביירוטולא

פאסיבי״.במיגוןמענהלתת

בגבולתטען

השבוע.במהלרגםנמשכהההסלמה

במהלרהשבוע,לשלישישנישביןבלילה

ומש־צה״לשלההברחותלסיכולפעילות

טרת

$TS1$ומשטרת$TS1$

$DN2$ומשטרת$DN2$נתפסישראל־מצרים,בגבולישראל

כרם־שלוםהיישובלידעוצמהרבמטען

10בכביש

והכוחהברחה,זוהתההפעילותבמהלר

אדםזיהההמבריחיםאתלעצורשפעל

בס־מהמקום.ונמלטחשודתיקהמשליר

ריקות

$TS1$בסריקות$TS1$

$DN2$בסריקות$DN2$התבררהבוקרבשעותשהתבצעו

עו־רבמטעןשהכילנפץבתיקשמדובר

צמה.

$TS1$.עוצמה$TS1$

$DN2$.עוצמה$DN2$המטעןמבוקר.באופןפוצץהמטען

טרםבובאזורהמצריהגבולבחלקהונה

הגדר.בנייתהסתיימה

מספרנמצאובזירהכיציינובצה״ל

שתכולתכרעלמעידיםאשרפריטים

חגורתאומטעןהנראהככלהיתההתיק

זאתאדם,בבנילפגיעהיועדואשרנפץ

במרחב.רססכדוריותשלרבפיזורבשל

סלולא־מכשירבזירהנתפסולכףבנוסף

רי

$TS1$סלולארי$TS1$

$DN2$סלולארי$DN2$המטעןאתלהפעילהיכולתעלהמעיד

המ־סיכוןללאמרחוקשליטהבאמצעות

פעיל.

מציאת

$TS1$הממציאת$TS1$

$DN2$הממציאת$DN2$הביטחוןלמערכתגרמההמטען

אז־לתנועתהמחודשתפתיחתואתלעקב

רחים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$ישראל־מצריםבגבול12כביששל

אילת.בואכה

האפש־בצה״לעלתההשבועבתחילת

רות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$אזרחיםלתנועת12כבישאתלפתוח

חודשיםבמשרסגורהיהשהכבישלאחר

במ־שהתרחשהמשולבהפיגועבשלרבים

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$2011אוגוסטבחודש

לת־12כבישאתלפתוחלא״הכוונה

נועה

$TS1$לתנועה$TS1$

$DN2$לתנועה$DN2$.יפתההכבישהראשון,בשלברגילה

בר־חאיר,עודדלוי,יעקב

נזאמוסאהובה

כרגעמסוימות.בשעותרקהנראהככל

ארבע־חמשוערבבוקרשמונהעלמדברים

בצה״ל.גורםאמרהצהרים״,אחר

בגבולעוצמהרבמטעןשמציאתאלא

אףשנסגר10כבישעלמצריםישראל

אוגוסט,בחודשהמשולבהפיגועמאזהוא

פתיחתאתמעטלדחותהנראהככלעשוי

הכבישאמורהיההתכנון,פי״עלהכביש.

הקרוב,שניאוראשוןביוםכברלהיפתח

שבסופהמחדש,הערכהתתבצעכעתאר

אמרזאת״,בכלייפתחהכבישכינראה

בצה״ל.גורם

״םבאותלונה

ופצצותקסאםרקטות382ש־העובדה

לעבר2011שנתבמהלרנורומרגמה

ושעראשכולהאזוריותהמועצותיישובי

עזהרצועתמתחוםהמערביבנגבהנגב

ילין,חייםאשכול,מועצתלראשגרמה

שוסטר,אלוןהנגב,שערמועצתוראש

באןהאו״ם,למזכ״לתלונהמכתבלשלוח

תושביאלף20מ־שלמעלהכרעלקי־מון,

זהנתוניםהללוהאזוריותהמועצותשתי

הטרורארגונימצראלימהלמתקפהשנים

חיים.סיכוןכדיעדעזהברצועת

ושוםטר,יליןכותבים״הטילים״,

לפ־מטרהמתוראזרחיםלעבר״כוונו

גוע

$TS1$לפגוע$TS1$

$DN2$לפגוע$DN2$במק־מפשע.חפיםאנשיםולהרוג

ביל

$TS1$במקביל$TS1$

$DN2$במקביל$DN2$בתוש־לפגועהטרורארגוניפעלו

בינו

$TS1$בתושבינו$TS1$

$DN2$בתושבינו$DN2$לתחוםהדירהניסיונותיריעלגם

התפו־הרקטותרובלמזלנו,היישובים.

צצו

$TS1$התפוצצו$TS1$

$DN2$התפוצצו$DN2$ליישובים,בסמורפתוחיםבשטחים

יחדקטן.הואבגוףהפגיעותמספרולכן

המתמשכת,הלחימההשלכותזאת,עם

אתמביאותוהאזעקותהפיצוציםקולות

ותופ־חרדותעםלהתמודדהאזורילדי

עות

$TS1$ותופעות$TS1$

$DN2$ותופעות$DN2$טראומטיות״.פוסט

למזכ״לבמכתבםדורשיםושוסטרילין

הרקטותיריאתתוקףבכלייגנהכיהאו״ם

המערבי.הנגבתושבילעברהמתמשר

ראשישנישיגרומהמכתבהעתקים

הממשלה,לראשגםהאזוריותהמועצות

ברק,אהודהביטחון,לשרנתניהו,בנימין

ולשגרירליברמןאביגדורהחוץ,לשר

פרושאור.רוןבאו״ם,ישראל

בר־חאיר,עודדלוי,יעקב

נזאמוסאהובה

שהתפוצץגראדטיל

2011במרץrunsבשטח

הטיליםהכחללסרכה

גרמולאבשבתשנפלו
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