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הוד השרון – קב" ט

הנדון :מפת ההתגוננות לאזרח – משמעויות לעיריית הוד השרון
 .1כללי
א.

מפת ההתגוננות החדשה מהווה שפה משותפת בין פיקוד העורף לאוכלוסיית מדינת ישראל.

ב.

מהות המפה היא להעביר לכל אזרח את מרחב ההתגוננות שלו ומה זמן הכניסה למיגון ,שעומד לרשותו.

ג.

בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות ובמטרה לאפשר לאזרח לקיים שגרת חיים בשעת חירום ,נותן פיקוד
העורף לכל אדם מרחב התגוננות משלו .מרחב ההתגוננות יאפשר לאזרח בשעת חירום לקבל את הנחיות
שגרת החיים הרלוונטיות המותאמות לו )קיום לימודים ,התכנסויות והתקהלויות ועוד(.

ד.

ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו מיקוד בהתרעה לאזרח .רק אזרח שמצב החירום רלוונטי אליו
יידרש להיכנס למרחב המוגן ,ואילו יתר האזרחים יוכלו להמשיך בשגרת חייהם ובכך לשמור על הרציפות
התפקודיות ושגרת החיים.

 .2תכלית מפת ההתגוננות
המפה תהווה שפה משותפת עם האוכלוסייה וכלי קבוע ומוכר ,במצבי החירום לצורך:
א .זמן התגוננות לאזרח – כמה זמן התרעה יש לאזרח על מנת להתמגן )לכל ישוב יהא זמן אחיד( .זמני
ההתרעה יהיו מחולקים במדרגות הבאות :כניסה מיידית 15 ,שניות 30 ,שניות 45 ,שניות ,דקה ,דקה
וחצי 3 ,דקות .כל זמן התרעה יתבטא בצבע שונה במפה.
ב .פוליגון /אזור התרעה – העברת שם /אות הפוליגון מיועד להתרעה המשלימה – הנגשת האות )רדיו,
טלוויזיה ,אינטרנט וכו'( .קיימים עשרות רבות של פוליגוני התרעה ,כל פוליגון כולל יישוב אחד או מספר
יישובים )קיימים מספר פוליגונים עם שני זמני התרעה שונים(.
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ג .מרחב להנחיות שגרת חירום – ישראל חולקה ל –  31מרחבים .המרחבים קרויים על שמם של אזורים
גיאוגרפיים בארץ .בשעת חירום יעביר פיקוד העורף את הנחיות שגרת החירום לאזרחים ע"י שימוש
בשמות אלה.
 .3נגזרת המשמעויות לרשות
א .מרחב להנחיות שגרת חירום – שרון
ב .אזור ההתרעה – שרון 143
ג .זמן התגוננות לאזרח – דקה וחצי

 .4נספחים
א .נספח א' – מפת ההתגוננות לאזרח.

 .5בברכה,

רס"ן
קרולינה אברג'ל,
רע"ן אוכלוסיה מחוז מרכז
פיקוד

עורף
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נספח א' – מפת ההתגוננות לאזרח
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