
 

 

 

  

 לכבוד:

 מחוזות פקע"ר

 

 עדכון - שיפור ודיוק מערכות ההתרעה של פיקוד העורף הנדון:

 

המופצת לאזרחים בשנים האחרונות נקט פיקוד העורף בפעולות רבות שתכליתן שיפור ודיוק ההתרעה  .1

לאחר עבודת מטה ממושכת, שכללה שיח הדוק עם הרשויות המקומיות  מסלול לעברם.-בשעת ירי תלול

ושיפורים טכנולוגיים משמעותיים, יוטמעו אזורי התרעה עדכניים שיאפשרו מיקוד ההתרעה לאזרח 

 והפעלת אזעקה באזורים מצומצמים וקטנים ככל הניתן בשעת הצורך.

 , יעלה מסע ההסברהט' בניסן תשע"ט  12.6.2019יום רביעי את הציבור בשינוי, החל מבמטרה לעדכן  .2

לרבות  טלוויזיה, רדיו, אתרי אינטרנט ומדיה חברתית ,באמצעי המדיה השונים השנתי של פיקוד העורף

 .אינטראקטיבי שיסייע להיערך לחירוםיושק משחק  בנוסף, . בשפות ובהתאמה לגזר החרדי

 אזורי ההתרעה על פיהם פעלנו בעבר )שם אזור ההתגוננות ומספר( יתבטלו  12.6.2019עי החל מיום רבי .3

  ".לודאזור ההתרעה החדש של הרשות יקרא "( 179)בעבר: שפלה   לוד עירב: הדוגמל

בעשר רשויות מקומיות גדולות התאפשר פיצול בתוך העיר למספר אזורי התרעה. הרשויות שפוצלו:  .4

אזורי התרעה(  4אזורי התרעה( באר שבע ) 4אזורי התרעה( תל אביב ) 4אזורי התרעה( חיפה ) 4ירושלים )

אזורי התרעה(  2אזורי התרעה( הרצליה )  2אזורי התרעה( רמת גן ) 4אזורי התרעה( אשדוד ) 4חדרה )

 אזורי התרעה(. 2אזורי התרעה( נתניה ) 2ראשון לציון ) 

ני ניתנו אזורי התרעה ייעודיים למתקני תשתיות לאומיות, מתחמי על מנת לאפשר את פעילות המשק החיו .5

חומרים מסוכנים, אזורי תעשיה ובתי חולים. באזורים אלה תפעל התרעה, רק כשיהיה איום ממשי על 

 המתחם/ מפעל ובכך תתאפשר המשך העבודה והרציפות התפקודית.

דיו, יישומון פיקוד העורף, אתרי פיקוד העורף מאפשר לקבל התרעה במגוון אמצעים: טלוויזיה, ר .6

אינטרנט שונים ואתר פיקוד העורף. החל מרגע המעבר להתרעה ממוקדת, אות ההתרעה באמצעים 

 .שם העיר או הישוב השונים, עם מימוש איום תלול מסלול על העיר יהיה
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סרטונים,  , פוסטים,עלוניםעם עלית מסע ההסברה יועברו לכלל מחוזות פקע"ר אמצעי הסברה לרשויות:  .7

 ועוד.  מפוצלותקבצי שו"ת, סרטונים יעודים לרשויות 

 פעילות אקטיבית שלכם מול המרחב האזרחי תסייע בהטמעת השינוי ובהכנת הציבור למערכה הבאה. .8

 

 בברכה,

 

 

 

 

 

 

 כהן -שרית גרשקוביץ     סא"ל,  

 רע"ן הסברה והדרכת אוכלוסייה


