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 לכבוד
  

 משרד התיירות  -לשכות מידע 

 ממונה תיירות/חירום –רשויות מקומיות 

 התאחדות המלונות בישראל

 בישראלאגודת מורי הדרך 

 אגודת אכסניות נוער בישראל

 איגוד אכסניות נוער פרטיות

 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

 לשכת מארגני תיירות נכנסת בישראל

     

 
 

 20.09.2016 –תרגיל התגוננות ארצי  הנדון:
 

 
 שלום רב,

 
 יתקיים תרגיל עורף לאומי. 18-22/9/16בין התאריכים  .1

חלק מפעילות מערכות החירום של עורף מדינת ישראל בשנת התרגיל מהווה  .2

 . זאת כחלק מתוכנית העבודה השנתית ולא כהתכוננות קונקרטית.2016

במסגרת התרגיל, יתקיים תרגיל התגוננות ארצי בו תישמע אזעקה בכל רחבי  .3

 הארץ ויתקיים תרגול כניסה למרחבים המוגנים.

באופן מדורג  11:05-11:15ת בין השעו 20/9/16האזעקה תישמע בתאריך  .4

 19:05)נספח א'(, לטובת תרגול במוסדות החינוך ובמקומות העבודה, ובשעה 

 לטובת תרגול התא המשפחתי.
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מצ"ב דף מידע לתיירים בשפות, זאת על מנת לעדכנם מראש ולמנוע בהלה  .5

 בקרבם. 

אודה לכם על העברת תוכן דף זה לתיירים, דרך הגורמים הרלוונטיים  .6

   .   מטעמכם

 
 תודה על שיתוף הפעולה.

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 תומר לוי 
 ממונה חירום ארצי 

 
 
 
 
 
 
 

   אמיר הלוי המנהל הכללי העתקים:
 

 יפתח חיים מנהל אגף א' בטחון חירום מידע וסייבר 
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 :  נספח א'

  

לפי אזורים  יופעלו אזעקות באופן מדורג ,בבוקר 11:15 -ל 11:05 -בין השעות 

 ברחבי הארץ:

תופעל אזעקה באזור הצפון: גולן, קו עימות, קצרין, גליל עליון,  11:05בשעה  .1

 עמק הירדן.

תופעל אזעקה באזור חיפה: גליל תחתון, הקריות, חיפה, חוף  11:07בשעה  .2

יזרעאל, תבור, בקעת בית שאן, מנשה, ואדי  הכרמל, יערות הכרמל, עמק

 ערה.

זעקה באזור המרכז: חפר, שרון, ירקון, דן, השפלה, תופעל א 11:09בשעה  .3

 דרום השפלה.

תופעל אזעקה באזור ירושלים: בית שמש, ירושלים, מעלה  11:11בשעה  .4

 יהודה, בקעה. אדומים, ים המלח, שומרון,

 תופעל אזעקה באזור עוטף עזה. 11:13בשעה  .5

נגב, תופעל אזעקה באזור הדרום: לכיש, מרכז הנגב, דרום ה 11:15בשעה  .6

 ערבה
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