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<rahelmozes1@gmail.com>   רחל מוזס

FW: פנייה מס' 131046 - פנייתך למשרד התקשורת
הודעה אחת

<Pnyot@moc.gov.il>   Pnyot11:39 4 במרץ 2020 בשעה
 <rahelmozes1@gmail.com>  "rahelmozes1@gmail.com" :אל

 

 

 

 

שלום רב,

 

בנוסף נבקש לעדכנך, שמשרד הבריאות שולח לכל השבים מחו"ל הודעות SMS הכוללות ההודעות עם מידע להתגוננות
מפני נגיף הקורונה.

ההודעות נשלחות לכל המנויים, למעט מנויים אשר ביקשו להיחסם לקבלת הודעות   SMS ובכלל זה מנויים כשרים.

 

הודעות של פיקוד העורף נשלחות בטכנולוגיה שונה (CB) וככל הידוע לנו, פיקוד העורף וועד הרבנים קיימו פגישות בנושא.

 

 

לשימושך להלן קישור לאתר המשרד:

 

h�ps://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communica�ons

 

לשירותך.

 

בברכה,

            Pnina Zakroisky
Senior Coordinator of public

Applications
Israeli Ministry of Communications

פנינה זקרויסקי    
מרכזת בכירה פניות ציבור

משרד התקשורת

 www.moc.gov.il

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications
http://www.moc.gov.il/
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 From: Pnyot
Sent: Wednesday, March 4, 2020 10:51 AM

<To: 'øçì îåæñ'  <rahelmozes1@gmail.com
Subject: FW: פנייה מס' 131046 - פנייתך למשרד התקשורת

 

 

 

שלום רב,

 

( SMS) בהמשך לתשובתי להלן, אבקש להשיבך שלמיטב ידיעתנו, ההודעות של משרד הבריאות נשלחות כהודעות קצרות
לכל דבר ונשלחות אך ורק למנויים שטסים לחו"ל עם הסים שלהם ומשתמשים עם הטלפון בחו"ל (אחרת הם לא מזוהים

ככאלה שהיו בחו"ל).

 

לגבי פיקוד העורף , למיטב ידיעתנו פיקוד העורף מעביר כיום את הודעותיו באמצעות אפליקציה ובעתיד בכוונתו להפעיל
מחדש את אופציית הפצת ההודעות בשיטת הברודקאסט.

 

מומלץ לפנות ישירות לפיקוד העורף בנושא זה .

 

לשירותך.

 

בברכה,

            Pnina Zakroisky
Senior Coordinator of public

Applications
Israeli Ministry of Communications

פנינה זקרויסקי    
מרכזת בכירה פניות ציבור

משרד התקשורת

 www.moc.gov.il

 

 

 

 

 From: Pnyot
Sent: Wednesday, March 4, 2020 9:58 AM
<To: '  'רחל מוזס<rahelmozes1@gmail.com

Subject: פנייה מס' 131046 - פנייתך למשרד התקשורת

 

 

 

 

mailto:rahelmozes1@gmail.com
http://www.moc.gov.il/
mailto:rahelmozes1@gmail.com
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שלום רב,

 

בהמשך לפנייתך להלן, אבקש להשיבך שהנושא הועבר לבדיקת הגורמים המקצועיים במשרד.

 

ככל שיוחלט, הציבור יעודכן.

 

לשימושך להלן קישור לאתר המשרד:

 

h�ps://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communica�ons

 

לשירותך.

 

בברכה,

            Pnina Zakroisky
Senior Coordinator of public

Applications
Israeli Ministry of Communications

פנינה זקרויסקי    
מרכזת בכירה פניות ציבור

משרד התקשורת

 www.moc.gov.il

 

 

 

 

 <From:  רחל מוזס<rahelmozes1@gmail.com
Sent: Sunday, March 1, 2020 2:11 PM

To:   לשכת מנכ"ל משרד התקשורת<mancalmoc@moc.gov.il>; Sar_Amsalem  <sar@moc.gov.il>; Pnyot
<Pnyot@moc.gov.il>; Ombudsman@mevaker.gov.il

Subject: סכנה לבריאות הציבור ובטחונו - חסימת הודעה מתפרצת לטלפונים ניידים כשרים

 

לכבוד

משרד התקשורת

מבקר המדינה.

 

 

הנדון: סכנה לבריאות הציבור ובטחונו - חסימת הודעה מתפרצת לטלפונים ניידים כשרים

 

 

"class 0 בטלפונים הסלולארים ישנה אופציה של הודעה מתפרצת, מה שנקרא "הודעות

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications
http://www.moc.gov.il/
mailto:rahelmozes1@gmail.com
mailto:mancalmoc@moc.gov.il
mailto:sar@moc.gov.il
mailto:Pnyot@moc.gov.il
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משרד הבריאות עושה שימוש כיום באופציה זו, כאשר כל אזרח שחוזר בנתב"ג, מקבל את ההודעות עם המידע להתגוננות מפני נגיף
הקורונה.

 

פיקוד העורף הודיע כי יעשה שימוש באופיה זו להודעה מתפרצת בעת התראות צבע אדום למנויים ספציפיים / רעידות אדמה.

 

בארה"ב ואירופה עושים שימוש באופציה זו בעת התראות מפני סופות טורנדו, שטפונות חריגים, והתראות לחטיפת ילדים.

 

בטלפונים הכשרים, ניטרלו את האופציה הזו של קבלת הודעות מתפרצות.

 

יש לבחון באופן מיידי את הנושא הזה, ולא לסכן את חייהם ובריאותם של מאות אלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים.

 


