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 עמק הירדן המועצה האזורית לכבוד

 

 עמק הירדן של פיקוד העורף במועצה האזוריתשיפור ודיוק מערכות ההתרעה  הנדון:

 א.ג.נ,

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

 מסלול לעברם.-בשעת ירי תלול

מיות ושיפורים בחודשים הקרובים, לאחר עבודת מטה ממושכת, שכללה שיח הדוק עם הרשויות המקו .2

טכנולוגיים משמעותיים, יוטמעו אזורי התרעה עדכניים שיאפשרו מיקוד ההתרעה לאזרח והפעלת אזעקה 

 באזורים מצומצמים וקטנים ככל הניתן בשעת הצורך.

עם הטמעת אזורי ההתרעה החדשים, תתאפשר נקיטת פעולות התגוננות על ידי האזרחים באופן ממוקד  .3

ם ממשי לאזור בו הם שוהים, זאת על מנת לאפשר ככל הניתן מימושה של שגרת יותר ובמקרים בהם האיו

 חירום מאוזנת בשעת חירום.

אזור התרעה נפרד לכל ישוב במדינת ישראל. אזורי ההתרעה  להגדיראפשר לפיקוד העורף ממהלך זה  .4

)מועד מדויק יימסר במעלה הדרך(.  תעל פיהם פעלו בעבר יתבטלו החל מרגע המעבר להתרעה ממוקד

 המועצהשל  יםההתרעה החדש יאזור  כל ישוב הוגדר כאזור התרעה נפרד.עמק הירדן במועצה האזורית 
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פיקוד העורף מאפשר לקבל התרעה במגוון אמצעים: טלוויזיה, רדיו, יישומון פיקוד העורף, אתרי  .5

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

  לכל ישוב בנפרד  יהיה עמק הירדן המועצה האזוריתאיום תלול מסלול על על , השונים

 "מעגן" "בית זרע" "אלמגור"

 "עין גב" "חוקוק" "אפיקים"

 "תל קציר" "מסדה" "אשדות יעקב מאוחד"

 "דגניה ב'" "גינוסר" "אלומות"

 "האון" "דגניה א'" "אשדות יעקב איחוד"

 "שער הגולן" "כינרת מושבה" "כינרת מושבה"

  "פוריה עילית" "פוריה"

מסע הסברה פעילות זו תלווה בבמהלך התקופה הקרובה נעדכן על מועד סופי למעבר להתרעה ממוקדת.  .6

. נבקש מהרשות להפיץ להדריך את האוכלוסייה אודות השינוי המשמעותיבכלל אמצעי המדיה, במטרה 

 הרשות את השינוי עבור תושביה.באמצעי המדיה של 

 בברכה, 

 
 אל"םאיציק בר,         

 מפקד     מחוז      צפון

 


