
 

 תאריך:

 עד וומנהל  :לכבוד

 ובעולם להשתתפות במיזם שיפור מערך שירותי החירום בישראל הזמנה הנידון:

על פי דוחות נתונים מהשנים האחרונות, נמצא שזמן חיפוש כתובת של מקרה חירום, גוזל זמן רב 

 מהטיפול וההצלה ואף עולה בחיי אדם. 
בקשיים למצוא בניין/ בית של מטופלים במצב הצוותים  של צוותי החירום, נתקלובשטח מניסיון 

ועל אף הכוונת המוקד ,האיכון והניווט המשוכלל, לעיתים ם. קריטי, שהיו זקוקים נואשות לעזרת

 היה עיכוב נוסף, אך הבניין נמצאהיו מקרים בהם דקות ארוכות רק במציאת הבניין.  הצוותים התעכבו

סה, כנידלת הנעול, או/וגם משום שהיה קוד ב חנייה לל שערו להיכנס אל החנייה בגיחכי לא הצל

 .בחייהם דייריםעלולים לעלות ל עיכובים כאלו

עוסק הפיתחה מיזם בינלאומי הקיים ברשם הפטנטים , Golden-Minutesהחברה להצלת חיים בע"מ 

 , מטרת המיזם לסייע לצוותי חירום בשעת חירום."שילוט חכם לעיר חכמה"ב

 בניינים, להלן פעולות השלט בשגרה ובמצבי חירום:   בשילוט חכם בבתים פרטיים ו חברה מתקינהה

 מסמן את שם הרחוב ומספר הבניין בצורה מוארת , גדולה וברורה . .1

בשעת חירום, המערכת תפעיל אור חירום הנראה למרחקים וכך תסייע לצוותי החירום  .2

 לראות את הבניין/הבית המדויק כבר בכניסה לרחוב.

ת חירום , כאשר צוותי החירום יכנסו לרחוב , יפתח שער החניה, ובנוסף דלת הבניין  בשע .3

 תפתח במידה ויש קוד נעילה בכניסה.

המערכת המותקנת בשלט יודעת לזהות דליפת גז , שריפה או מקרי חירום המצריכים  .4

 הפעלת צופרים ופינוי מידי של הדיירים והחנייה לטובת צוותי חירום.  

 ן לשדר בשלט הודעות מטעם העירייה ,חברת חשמל, ועד הבית וכו'.. בשגרה נית .5
         16:00-18:00תחול הפסקת מים יזומה בין השעות  14/04/19לדוגמא: בתאריך ה

 בשלט מותקנת מצלמת ווידאו לשימושים נוספים. .6

ק לאיבר לי למטופל, או נזאעיכוב של הגעת צוותים במקרה חירום עלול להחמיר את הנזק הפוטנצי

 מגופו ואף לעלות בחייו. הזמן הוא הגורם הקריטי והעיקרי, ויש לנו בדרך הזו שליטה עליו. 

ביטחון  ותעיכובים רבים ומיותרים, ומבטיח ותאת זמני ההגעה ,מונע ותמצמצמ פעולות השלט

 נותנות מענה לשירות המוניציפלי ולהתקשרות עם התושבים.  הן, בנוסף לדיירים

למערך החירום והביטחון המדינה רחבה לאין שיעור , ומעבר להצלת חיי אדם בצורה תועלת המיזם 

בנוסף, תינתן חסות גדולה ומוארת לתורם או לגוף היא תעניק תחושת ביטחון לכל תושב.  ישירה,

 ולתושביה, ושינוי כביר למערך החירום.  כל עירזוהי תרומה מבורכת להמממן. 

 במיזם אשמח לתשובתך בנושא והשתתפותך
 

 

 תודתי נתונה מראש על כל עזרה  בקידום הנושא

 בכבוד רב 

   Golden Minutesרימון יוסף מנכ"ל 

 

 


