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 2023מרץ  19

 348711סימוכין:
  

 לכבוד,
 המקומיות רשויותהראשי 

 המקומיות רשויותמנכ"לים ב
 המקומיות רשויותב מנהלי ביטחון

 דוברים ברשויות המקומיות
 
 

 שלום רב,
 

 הנחיות מצילות חיים - היערכות לחירום  הנדון :

 

רעידות אדמה, פגעי מזג אוויר : חירום כדוגמת מעת לעת פוקדים את ארצנו אירועי

 חומרים מסוכנים, מתקפות סייבר אזרחיות ועוד.שריפות, דליפת , קיצון

יעילה,  , ומחייבים אותנו להיערכותאתגריםהאירועים הנ"ל מציבים בפנינו 

. השמירה על רציפות בתשתיות חיוניותואדם,  ובשאיפה למזעור הפגיעה בחיי

של  תפקודית, ביטחון אישי וחוסן לאומי, תלויים במידה רבה בהיערכות מוקדמת

 הארגונים החוברים להן בעת חירום.הרשויות ו

קראת לאחד הכלים המרכזיים בהתמודדות זו, הוא הגברת המודעות והמוכנות 

 והטמעת כללי התנהגות מצילי חיים בקרב הציבור הרחב.  / תרחיש קיצון, איום

, סדרת הנחיות לאוכלוסייהלצורך כך ובשיתוף עם משטרת ישראל, קיבצנו עבורכם 

 הבהתאמה למצבי החירום השונים. הסרטונים מתורגמים לשפו המלווה בסרטונים,

 ומונגשים לאוכלוסייה עם מוגבלות.  ,ערביתה

שותפים מרכזיים  אנו רואים בכםבמידע המובא בפניכם, הושקעה מחשבה רבה, 

הסרטונים למען מוכנות מרבית לכל תרחיש אפשרי. הפצת ההנחיות לציבור ב

- באתר משטרת ישראל ,הציבור עבור כללעבורכם ו יםופירוט ההנחיות, נגיש

 באופן קבוע.   ,היערכות לחירום



 

 

, בהם תוכלו למצוא היערכות לחירום -לאתר המשטרה   יםלינק  מצורפים

במידע יעודכן בהמשך בשפות נוספות ו האתר סרטונים ומידע להסברה והפצה.

  .עדכני

  -המידע  לאתר יםקישורלהלן 

 בשפה העברית:

/emergency-https://www.gov.il/he/departments/topics/national  

 בשפה הערבית : 

page-landing-emergency/govil-https://www.gov.il/ar/departments/topics/national 

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                             

 שלמה דולברג                                                                
 מנהל כללי                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתק
 יו"ר מרכז השלטון המקומי ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ו -מר חיים ביבס

 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל -מר שי חג'ג'
 ראש מועצה מקומית קרית עקרון ויו"ר ועדת בטחון -מר חובב צברי

 מנכ"ל, מרכז השלטון האזורי בישראל -מר איציק אשכנזי
 ים, מש"מראש מינהל בטחון, שע"ח ותפקידים מיוחד -מר יוחאי וג'ימה

 קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים -מר חיים נוגלבלט
 הל ביטחון, מרכז השלטון האזורי בישראלמנ -מר אלון ביטון

 רמ"ח חירום, חטיבת המבצעים, משטרת ישראל -נצ"מ שחר חמדי
 חוסן ואוכלוסייה, משטרת ישראל דרמ" -עדגלסנ"צ גל 

 , מרכז השלטון המקומיוהסברה ברותמנהלת מחלקת דו -גב' סיון ברשי בהט 
 עוזרת בכירה לראש מנהל ביטון וחירום, מש"מ -ענת דותןגב' 

 ראש תחום תקשורת, משטרת ישראל -בן חמו חגית רפפורטרפ"ק 

https://www.gov.il/he/departments/topics/national-emergency/
https://www.gov.il/ar/departments/topics/national-emergency/govil-landing-page

