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 לכבוד  
 ראש העיר 

 ד"ר סוהיל דיאב, 
 

 א,נ,ג,. 
 

 
 במתקן עבדו גזוירי טילים חומ"ס  תרגיל  הנדון: 

 
במתקן עבדו גז עם הנהלת לקראת תרגיל החומ"ס היום הייתה פגישה בעיריית טמרה 

 . קוד העורף והעירייהעבדו גז פי

עתיד להתקיים תרגיל שטח במתאר החומ"ס במתקן עבדו גז   23/05/2022 -בתאריך ה

 .בעיר טמרה כחלק מתרגיל חודש המלחמה הצה"לי 

 

, *להלן שינוי בשעות סיור השטח  11/05/2022-תקיימו בתאריך הי מופעי ההכנה לתרגיל 

 *:ובקפ"ק התנעה לתרגיל בשל אילוצי לו"ז מח"ז

 :סיור שטח

 .עבדו גז טמרהמתקן  -מיקום 

 013:3-12:30שעות: 

 :קפ"ק התנעה לתרגיל

 .מתנ"ס טמרה -מיקום 

 015:3-14:00שעות: 

 

במתקן עבדו גז  14:00-11:00תקיים בין השעות י 23/05-התרגיל עצמו ב

 .אזור התעשייהבמתנ"ס החדש בכניסה לוכן בחפ"ק האחוד שמיקומו 

במסגרת תרגיל המוכנות הגדול שעורך צה"ל בחודש מאי, פיקוד העורף יפעיל  
 התרעות על מגוון איומים ביישובים רבים ברחבי הארץ.  
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 ירי רקטות וטילים 
במהלך התרגיל יתבצע תרגול של הנחיות התנהגות בעת ירי רקטות וטילים. 

במסגרת זו, יופעלו התרעות ביישומון פיקוד העורף ובצופרים באמצעות אזעקה  
 .11:05בשעה לה ויורדת עו

 

 

 

 

 -העתק:

 

 ראש העיר -ד"ר סוהיל דיאב

 סגן ראש עיר -עאמר אבו אלהיגא

 העירייה מנכ"ל -ביאן מטרי

 יועץ משפטי  -נזיה המאם

 העירייה מבקר -מוחמד דיאב

 ללא אלימות מנהל עיר -מוחמד עדנאן

 מהנדסת העיר -נרדין חורי

 אחראי איכות הסביבה -מוסטפא דיאב

 סיירת הורים   -עאמר חטיב אבו אלהיגא

 מכלול חינןך בחירוםמנהל  -תופיק חגאזי

 קב"ט מוס"ח  -רחיב אבורומי

 "ר יקל –שכיב מנסור  

 קצין אג"ם  -לירן חן

 מש"ק -האני סואעד

 מנהל שיטור עירוני  -מופיד פארס

 מנהל אכיפה עירונית  -מוחמד אלחסן

 מנהלי בתי ספר 

 

 בכבוד רב                                                                                           

 מוחמד עואד 

 מנהל חירום וביטחון
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