Embassy of Switzerland in Israel

בני ארצנו היקרים,
המזרח התיכון נתון דרך קבע להשפעות שונות ,כגון חוסר שקט פוליטי ,מהומות אזרחיות ופיגועי טרור ,וכן
נמצא תחת סיכון מפני עימותים אלימים ומצבי לוחמה .בנוסף ,לא ניתן להוציא מכלל אפשרות התרחשות
אפשרית של אסונות טבע באזור.
לאחרונה מתרבות השאלות המתקבלות מבני ארצנו המודאגים מן המצב הביטחוני באזור.
השאלות המועלות וכן הדיונים אודות הסלמה אפשרית מהווים הזדמנות בעבורנו לפרסם הודעה זו.
בהודעתנו מיום  01בפברואר  – 1100אשר נשלחה לכלל בני ארצנו השוויצריים שנרשמו בשגרירות – נמסר
כבר כי האחריות המרכזית לאמצעי ההגנה ולסיוע לתושבים מוטלת על הרשויות המוסמכות של מדינת ישראל.
אף על פי כן ,היערכותכם האישית הינה בעלת חשיבות עליונה והעשויה להציל חיים .במסגרת היערכות זו קיים
מידע זמין (אותו ניתן להוריד) אודות ההכנות המוקדמות הנדרשות ,והנחיות להתנהגות נכונה במהלך ולאחר
אירוע או אסון.
בסוף הודעה זו תמצאו רשימת מקורות מידע חשובים ,קישורים לאתרי -אינטרנט וכתובות העשויים לסייע
ולתרום להגברת ביטחונכם האישי.
בעיתות חירום ,יפורסם מידע עדכני באתר האינטרנט של השגרירות .
עדכון השגרירות בכל שינוי בכתובתכם הינו חיוני לשמירת הקשר עימכם; כמו-כן עדכון פרטי כתובת הדוא"ל
ומספר הטלפון הנייד שלכם יסייע לנו ליצור עימכם קשר מהיר בעיתות חירום .בהנחה שאמצעי התקשורת
המתאימים יהיו פעילים בשעות החירום ,נוכל להעביר לכם מידע חשוב באמצעות הדוא"ל או באמצעות מסרוני
 .SMSבעיתות שגרה ,נוכל לשלוח אליכם את עלון החדשות של השגרירות המופץ אחת לתקופה.
למטרות אלו תוכלו לשלוח לשגרירות מכתב בדואר או באמצעות דוא"ל לtel.vertretung@eda.admin.ch -
עם פרטיכם המלאים ,ובכלל זאת גם את שימכם המלא ,תאריך לידה ,כתובת הדוא"ל שלכם ואת מספר
הטלפון הנייד שלכם.
אנו מודים לכם על תשומת ליבכם.
צוות שגרירות שוויץ
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היערכות לשעת חירום
והתנהגות נכונה במצבי חירום
הנחיות פיקוד העורף
http://www.oref.org.il/10631-he/Pakar.aspx

מרכז מידע פיקוד העורף
חייגו  401מכל טלפון
בשעת חירום ,יינתן מענה בשפות נוספות.

מקורות מידע נוספים לשעת חירום
צה"ל – צבא ההגנה לישראל:

/http://www.idf.il

רדיו:

קול ישראל ,רשת ב' ,בתדרים /http://www.iba.org.il/reception
רדיו ללא הפסקה ,בתדר FM 011

אמצעי תקשורת באינטרנט:

www.afp.com/afpcom/en/
סוכנות העיתונות הצרפתית
www.bbc.co.uk/?ok
BBC
www.cnn.com/
CNN
www.france24.com/en/
France24
www.haaretz.com
הארץ
www.jpost.com
ג'רוזלם פוסט
www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html YNET
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