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 "להתיישבות "מסר   -מערכת מידע חדשנית

 שומרון אזוריתניסוי משותף לפיקוד העורף ולמועצה 

 

 שלום וברכה - רבבהתושבי היישוב 

 

המועצה האזורית שומרון ערוכה  תמיד ברוך ה', להתמודד  עם  מצבי חירום ונכונה להגיב 

 אוד. באופן מיטבי לכל תרחיש.  החוסן האישי והיישובי, חשובים לנו מ

אנו עושים זאת בעזרת הצבא ובעזרת תשתיות החוסן שיצרנו בדמות אגף הביטחון 

 ומחלקות המועצה, צוותי החירום היישובים ) צח"י ( וצוותי הכוננות .

 

 " להתיישבותפיתוח מערכת "מסר 

 במטרה לשפר את יכולת התגובה של מערך החירום ושל כלל התושבים ביישובים, פותחה 

 " , אשר תאפשר עדכון מיידי של הציבור בעת האירועים. להתיישבות " מסר מערכת מידע 

מערכת זאת ,פותחה ע"י "חברת אויגילו" אשר נבחרה ע"י פיקוד העורף להוביל פרויקט 

 חדשני  זה.

 

  ?מה מיוחד במערכת

המערכת מאפשרת לכל תושב לקבל התרעות ומידע בזמן חירום באמצעות כלל האמצעים 

 ועוד.     .s.m.sדואר אלקטרוני, טלפון חכם, טלפון נייח ונייד , הודעת  -ותוהעומדים לרש

עד כה היה ניתן היה לקבל מידע רק באחת מהמערכות . הדבר יצר עיכוב, היעדר מידע 

 וחוסר ודאות שפגע במוכנות היחיד, המשפחה והקהילה כולה במצבי חירום. 

 מערכת חדשנית זאת באה לתת מענה לכך. 

 

 למועצה  פנייה

לשמחתנו, בשבועות האחרונים התקבלה פנייה מפיקוד העורף לשמש כ"פיילוט" בניסוי 

המערכת ובהמשך התאמתה לצורכי המוכנות לחירום. לצורך כך נבחרתם אתם תושבי 

 היישוב רבבה ותושבי היישוב אבני חפץ להיות שותפים מרכזיים  בניסוי מערכת זאת. 
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אנו פונים אליכם בבקשה להתגייס  -ם ובעלי תפקידים ביישובים רבבה ואבני חפץ תושבי

ולטול חלק בניסוי. אנו מגייסים לכך כמה שיותר תושבים , בעלי תפקידים ומתנדבים 

 בחירום במערך היישובי. 

 

כי אינכם נדרשים להפר את שגרת החיים למעט קבלה ומשוב על הודעות חירום  -נדגיש

 כם בערוצי התקשורת השונים. שיישלחו אלי

 

 מתי יתרחש הניסוי

  22-26/01/2012 הניסוי של המערכת יתקיים בעזרת ה', בין התאריכים 

 .    ב' בשבט (  -) כז בטבת

 17:00-20:00ברבבה יתקיים הניסוי בימים ג'  בין השעות 

 18:00-22:00וביום ד' בין השעות  

 -גרה באמצעים השונים העומדים לרשותכםנדגיש כי גם בשעות היום תקבלו הודעות ש

  שת"פ בין המועצה והיישוב.  

 

 דרכי רישום והצטרפות 

 כל תושב אשר יצטרף לפיילוט יעשה זאת דרך האתר בכתובת

http://www.cityalert.co.il/registration 

   

 EVIGILOיתן לפנות לחברת לקבלת תמיכה טכנית, נ

 

  9110043-050בטלפון , support@evigilo.net -במייל

 

 נמשיך בעוז ובאמונה לגדול ולהתפתח. המשך המוכנות לחירום חשובים לנו תמיד

 

 ,בברכה

 חגי יהושע               גרשון מסיקה  

 מנהל אגף הבטחוןמ.מ.         ראש המועצה
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