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 ן"רס                 , שירן שמחי

 ראש       ענף        אוכלוסייה

 מחוז   דרום    פיקוד   העורף

 
 
 
 

 ז אל קסום"מוא, ז נווה מדבר"מוא, ת נגבנפ –מחוז דרום 
 
 

 
 זים והפזורה בחברה הבדואית"עבור יישובי המוא" מסר אישי"הפצת : הנדון

 
 

ז אל קסום "של פיקוד העורף תופעל לטובת מענה התרעה משלימה עבור יישובי מוא" מסר אישי" רכתעמ .1

 . ז נווה מדבר וכן עבור הפזורה"ומוא

רית ישירות לכל הניידים הנמצאים בסביבתה ומתריעה על אמהאנטנה הסלול cbהמערכת שולחת הודעות  .2

 . אזעקה הנשמעת באזור

 , "אזור ההתגוננות ומספרו -באזעקה : "הינו הנוסח שיופץ בהודעה לניידים .3

 . ויכלול את כל אזורי ההתגוננות שהופעלו באותו מטח( ראה דוגמא)

 :התרעה זו מגיעה כהתרעה משלימה בנוסף לשאר אמצעי ההתרעה הקיימים .4

 . הפצת ההתרעה באמצעות צופרים הפזורים במרחב

 . ..fm8..9 ,fm89 ,fm1.1 –הפצת ההתרעה ברדיו דרום 

 . הפצת ההתרעה בטלוויזיה ובאינטרנט

 הפצת ההתרעה באמצעות כורזיות המחוברות למערכת הכריזה במסגדים 

 . ובבתי הספר

 הינה עוד אמצעי הנמצא בשלבי סיום פיתוח" מסר אישי"ת ככי מער, יש לציין ..

 . ובזמן הקרוב תופץ ותיתן מענה לכלל המדינה

 . ה רשימת היישובים בנספחרא -היישובים והפזורה הבדואית המערכת תיתן מענה התרעתי נוסף עבור     

במכשירים כשרים ובמכשירים , לא עובד במכשירי אייפון" מסר אישי"כי נכון לרגע זה , יש לציין .6

 . (מהאוכלוסייה %.3 -מענה לכ) cbשלקוחותיהם ביקשו לבטל הודעות 

 : משמעויות לרשותה .9

 (. אינטרנט, פייסבוק)הרשות המקומית  שלהפצת הודעה לאוכלוסייה באמצעי המידע  .א

 . מצורף במייל זה –על בסיס קובץ שאלות ותשובות המוקד הרשותי תדרוך  .ב

 . מצורף במייל זה –תרשים זרימה כעזר למוקד הרשותי  .ג

 , בברכה

 לישראל ההגנה  צבא 
 העורף פיקוד
 רוםד  מחוז

 א      ו     כ     ל      ו     ס     י      ה
 ד"תשע בתמוז  ב"כ

 2.14 ביולי  .2
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 ואזורי ההתגוננותיישובים הרשימת 

 

 יישובים אזור ההתגוננות

 .2פזורה לאורך כביש , אבו תלול, תאבו קורינא 52יישובים ופזורה לאורך כביש 

 31פזורה לאורך כביש , מכחול, מולדה, כוחלה, את'דריג, אל סייד 13יישובים ופזורה לאורך כביש 

 פזורה בעוטף לקיה פזורה עוטף לקיה

 תראבין 582באר שבע 

 אום בטין 592נגב 

 סיר-קצר א 103נגב 

 'ביר הדאג  105נגב 

 


