
מבצע שומר חומות 

אורניתמועצת 
(10-19.5)



שומר החומות  

שוגרו רקטות לירושלים ועוטף עזה בעקבות המהומות  , (10.5.21)ביום ירושלים 

והחל מבצע שומר החומות, 2021בישראל ברמדאן 



10.5-יום שני 

ירי רקטות על ירושלים ועוטף עזה-18:02✓

מ  "ק80עד )הכרזת שר הביטחון מצב מיוחד בעורף ✓

שעות48-ל, (מרצועת עזה

להתגוננות בהתקפת טיליםות.לתושביםהנחיות ✓





11.5-יום שלישי 
לודבעירויריהתפרעויות-לילה✓

חינוךבמוסדותמוגניםלמרחביםהגעהתרגול-בוקר✓

באורניתטיליםלנפילתחששעלאזעקה-20:51✓

(רביעי)המחרתביוםלימודיםביטול✓



12.5-יום רביעי 
הודעה להימנע מכניסה לכפר קאסם, 5זריקות אבנים וחסימת כביש -00:13✓

(משמר אזרחי, כיתת כוננות, מאבטחים)תגבור אבטחה בשער וסיור ✓

הגבלת כניסה של פועלים פלסטינאים ליישוב✓

מוסדות החינוך לומדים מרחוק  ✓

אירועי אלימות בערים מעורבות✓

המועצה עם ראשי מועצות באזור. הצהרת ר-13:30✓

שריפה בגדר המערבית-17:00✓

הפגנה של תושבים בכיכר הכניסה-19:00✓

ט אפרים"מחהערכת מצב של 21:30✓



13.5-יום חמישי 
הגעה50%-( תיכון מרחוק)פתיחת מסגרות הלימודים ✓

ניידות בכפר קאסם2הצתה של -8:40✓

המועצה עם ראש עריית כפר קאסם. שיחה של ר✓

כינוס חירום ראשי רשויות -14:00✓

5על הפגנות בכפר קאסם וסגירת כביש ( ניוזפייק)פרסומי שווא ✓

מוקדים2-שריפה בגדר המערבית ב-16:28✓

גיוס מתנדבי שמירה על הגדר המערבית✓

הפגנת תמיכה של חניכי בני עקיבא-17:00✓



14.5-יום שישי 
הגעה50%-( תיכון מרחוק)פתיחת מסגרות הלימודים ✓

ל המשטרה עם ראשי רשויות"הערכת מצב של מפכ-11:30✓

פלסטינים הציתו שדות צפונית ליישוב מעבר לגדר ההפרדה-19:06✓

כוחות צהל הגיבו באמצעים  , זריקות אבנים של פלסטינאים-19:30✓

לפיזור הפגנה

(פלסטינאים הרוגים10)ש "התפשטות המהומות ליו✓



15.5-יום שבת 
אזעקת שווא מהמסגדים באזור  -12:00✓

חשד לזריקת אבנים על שביל הגישה הציר נבדק לא נמצאו -18:00✓

אבנים ונפתח לתנועה

כוחות צהל הגיבו  , הצתת צמיגים מעבר לגדר ההפרדה-20:05✓

באמצעים לפיזור הפגנה



16.5-יום ראשון 
באורניתאזעקה על חשש לנפילת טילים -00:15✓

זריקת אבנים על מתנדב שמירה בגדר המערבית  -13:00✓

כוחות , הצתת צמיגים וזריקת אבנים מעבר לגדר ההפרדה-20:15✓

צהל הגיבו באמצעים לפיזור הפגנה



17.5-יום שני  

(מוקדים3)שריפה ביער חורשים -15:15✓

יחידת כיבוי אש אורנית, כבאיות5הוזעקו 

השגת שליטה על האש -15:59✓



18.5-יום שלישי 
צו אלוף פיקוד על מצב מיוחד והגבלת התקהלות  ✓

קאנטרי אורנית נסגר, הפסקת פעילויות בלתי פורמליות✓



19.5-יום רביעי 
בגוונים מרחוק' ח-'ו, (בלמידה מרחוק' י-'ט)בגרות במתמטיקה ✓

המשטרה הסירה את המחסומים בכניסה לכפר קאסם✓

:של ראשי מועצת עם אלוף הפיקוד על( בזום)פגישה ✓

ההסלמה ביהודה ושומרון✓

הגברת הביטחון בצירים ובישובים✓



סיכום
(16.5, 11.5)אזעקות מחשש לנפילת רקטות 2✓

(14,15,16.5)הצתות וזריקת אבנים בגדר ההפרדה 3✓

(12,13,17.5)הצתות ביער חורשים 3✓

(13.5-19.5)חסימת הכניסה לכפר קאסם ✓

(12.5-מה)שמירה ואבטחת היישוב מוגברת ✓

(12.5-מה)איסור על כניסת פועלים פלסטינאים ✓

(12.5)יום לימודים מרחוק✓

(18.5-מה)הגבלת התקהלות ✓

הערכות מצב, מעבר לעבודה בחירום✓

(  הודעות בזמן אמת22-עדכונים ו16)ות.לתושביםהודעות ועדכונים 38✓


