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הרשו נא לי לפתוח את דבריי, 
־בהתקרב חג הפסח - חג החי

רות, בציטוט מתוך דבריו של 
משה רבנו. כאשר טען משה לפני 
פרעה שהוא מבקש להוציא את 
בני ישראל ממצרים כדי לעבוד 
את הא־לקים, ציטט את דבר ה': 
"שלח את עמי ויחוגו לי במדבר", 

או "שלח את עמי ויעבדוני במדבר" 
הסיבה והתכלית העיקרית של יציאת ממצרים הייתה 
לאפשר לעם ישראל להשלים את גיבושו לעם. למעשה, 
עם ישראל לא יצא ממצרים לחירות במובן של חופש 
גמור, אלא יצא לחירות משעבוד אדם, כדי להיות עם 

חופשי ומאוחד.
הכנסת התשע־עשרה יוצאת לדרכה. המשא ומתן 
להקמת הממשלה ימשך כנראה עד הרגע האחרון. 

כמו תמיד... 
אני חש, שיותר מכל, דרוש לנו שלום פנימי בתוכנו, 
שלום שיאחה את השברים ואת הפערים החוצים את 
החברה הישראלית; שלום שיאפשר לנו לחשל את כל 

המופלא שיש לנו כעם נבחר.
־ברצוני לשתף אתכם בשלושה תחומי פעילות עי

קריים, בהם עסקנו בחודש האחרון ובוודאי נמשיך 
לעסוק בהם בעתיד.

עוד בטרם אסקור את הנושאים בקצרה, אזכיר 
לכולכם, שלאיגוד הקב"טים יש אתר אינטרנט פעיל 
בכתובת WWW.KABTAR.CO.IL ודף פייסבוק רשמי. 
שני הערוצים הללו פעילים כל הזמן ועדכונים חמים 
בתחומי העניין של הקב"טים ברשויות המקומיות 
מועלים אליהם כמעט בכל שעות היממה. אני ממליץ 
לכם בחום להיכנס, להתעדכן, להגיב ולהיות מעורבים 
בפעילות האיגוד, שהיא, ללא ספק, עשירה, מגוונת 

ובעיקר רציפה.
הנושא הראשון והמשמעותי ביותר עבורנו, שגם   •

מעסיק את כולנו ללא הפוגה הינו מעמד הקב"ט.
בחודש פברואר החולף נועדנו שוב עם נציגים 
ממשרד הפנים, מהמשרד להגנת העורף, ממשרד האוצר, 

מהמשרד לביטחון־פנים, ממשרד החינוך, מפיקוד העורף 
ומהשלטון המקומי. במהלך הפגישות דנו בהמלצות 
הועדה לבחינת מעמד הקב"ט ברשויות המקומיות. 
שוב, ההמלצות התקבלו בעיקרן מתוך הבנה אמיתית 
שתפקיד הקב"ט מרכזי וחשוב בכל הקשור לביטחון, 
לאבטחה ולשעת חירום ברשות המקומית. נכון, הדרך 
עד לשינוי המיוחל עוד ארוכה, אולם אני יכול לומר 
לכם, שהמהלך נמצא בהנעה, לא בלי עיכובים, לא בלי 
מכשולים, אבל בכל זאת זזים ומתקדמים ועל כך אני 

מודה לכל המעורבים. 
לא אחת התבטאו בעלי תפקידים מרכזיים בסוגיית 
שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז הש־  מעמד הקב"ט, ביניהם

לטון המקומי )מש"מ( והשר אבי דיכטר, השר להגנת 
העורף שקבע: "אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה לשפר את 
מעמד הקב"ט, ואנחנו נגיע אליה בנחישות ובהתמדה 

המתבקשת".
בתוך כך, וכחלק בלתי־נפרד ממאבקנו הצודק, ניחתה 
עלינו הודעת ממשלת ישראל בדבר קיצוצים כואבים 
בתקציבים המועברים לשלטון המקומי בשנת 2013. 
נקראנו לדגל על־ידי שלמה בוחבוט והתייצבנו להפגנה 
כנגד הקיצוצים הצפויים. מעבר לפגיעה הקשה ברשויות 
עצמן, הקיצוצים עלולים לסתום את הגולל על סיכויי 

־המאבק לשיפור מעמדנו. כוונה זו של הממשלה מש
קפת חוסר הבנה מוחלט למצוקת הרשויות המקומיות, 

־המתמודדות יום יום אל מול האתגרים הכלכליים והבי
טחוניים. אנו ניאבק כתף אל כתף עם ראשי הרשויות, 
על־מנת למנוע ככל שנוכל את הקיצוצים המתוכננים 
ולסכל כל יוזמה של ממשלת ישראל להחליש, לפגוע 

ולמוטט את ליבנת היסוד. 
הנושא השני הינו הרחבת פעילות מוקד הביטחון   •

הארצי של איגוד הקב"טים,
המעניק שירות ומידע. נכון להיום, כל קב"ט מחזיק 
"ביפר" צרוב על "איגוד הקב"טים", בנושאי ביטחון 
הקשורים בצורה זו או אחרת לעבודתו. לאחרונה 
נפגשתי, ביחד עם ידידי, יוחאי וג'ימה, ראש מינהל 
ביטחון ושירותי החירום במרכז השלטון המקומי, 

"שלח את עמי ויחוגו לי במדבר"

בנייה ואחסון אתרים לחברות 
בתחום הביטחון ומתח נמוך
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סקיוריטי הוסט

"פולר מערכות 
אלקטרוניות 

בע"מ" השיקה 
קו מצלמות 

IP חדש של "אויג'ילון" הקנדית, ברמה 
של 1, 2, 3 ו־5 מגה פיקסל בזיווד של 

צינור חיצוני. סידרת מצלמות זו הינה 
אידיאלית לצפייה בעצמים ובתנועות 

בתנאי חשיכה מוחלטים.

"אנטקו" משווקת מוניטור 
טכנאים מתקדם ביותר. 
 3,5 LCD למוניטור מסך
אינצ', רזולוצייה גבוהה 

של 960X240, כיווני מסך רבים גם 
בתנאי שמש ישירים, כניסות / יציאות 

וידיאו BNC ועוד. המוניטור מגיע בתיק 
נשיאה איכותי המגן על המוצר בשטח.

"פל"א שיווק" משיקה מערכות הקלטה 
)DVR( חדישות מבית "אלפאטק" 

ברזולוציית 960H המותאמות במיוחד 
למצלמות 600 קו ומעלה והמסוגלות 

להקליט ולשדר עד לרזולוצייה של 
960H בזמן־אמת.

פיקוק" משווקת 
סידרת מצלמות 

אבטחה בטכנולוגיית 
HD-SDI מבית 

 "PROVISION-ISR"
 )1080P( המספקות תמונה ברזולוציית

Full-HD. למצלמות איכות וידיאו 
מעולה באמצעות מעבד מתקדם מבית 

"פנסוניק". בסידרה קיימת מצלמת 
.DI-390HDVF כיפה איפרא־אדום, דגם

"פימא מערכות אלקטרוניות" משיקה 
מערכת הקלטה עצמאית ל־4 ו־8 

 ,Full-HD ברזולוציית )IP( מצלמות
כלומר 2 מגה פיקסל לכל מצלמה 

לצפייה והקלטה. המערכת מבוססת 
לינקוס עם מעבד ליבה כפולה.

"לדיקו" החלה לשווק 
רכזות פריצה חדשות 

 B Series מסידרת
של "בוש מערכות 
 "Bosch( "ביטחון

"Security Systems(. בסידרה 2 
דגמים דגם B 5512 עם 4 איזורים ו־48 

 נקודות גילוי ודגם B 2511 עם
2 איזורים ו־28 נקודות גילוי.

)המשך בעמ' 58(

 דבר היו"ר - חיים נוגלבלט
יו"ר איגוד הקב"טים והממונים על שירותי החירום ברשויות המקומיות
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היות  מאוד,  קל  להיות  עלול  למידע השמור  יגיע  הסיכוי שהוא  אחרת, 
להגנת המידע  נתונה  והמפעלים  מנהלי החברות  דעתם של  אין  ולרוב, 
הפיסי ברשותם. רובנו נוטים להאמין כי אין בכוונתם של העובדים לגנוב 
מידע, מקסימום עט או נייר צילום. עובד לא יקח את המידע ממחלקת 
מחקר ופיתוח )מו"פ( וימכור אותו לחברה אחרת כי הוא נאמן לחברה, 
או שעובד לא יקח את הדו"ח הכספי לבורסה וימכור אותו טרם פרסומו, 
או לחילופין, שום עובד לא יקח את המחשב הנייד של מנהל המחלקה 

וימכור אותו בשוק החופשי הפלילי לכל המרבה במחיר.
התפתחויות הטכנולוגיות לאיסוף מידע, שהיו נחלת שירותי מודיעין 
מדינתיים החלו בשנים האחרונות לזרום לעבר השוק הפרטי בעלויות 
נמוכות מאוד והתבטאו באמצעי ציתות, בהאזנה, בצילום או באיסוף 
באמצעים מן הדור החדש. כיום ניתן לקנות אמצעי האזנה, שמתחבר 
מתחת  אי־שם  המצוי  המחשב  של  האחורי  בחלקו   USBה־ לשקע 
לשולחן, במקום ששום מנהל אינו זוחל אליו מחשש לזיהום מכנסיו. כל 
אשר ניתר לגנב הוא להטמין את המחבר במחשב וללכת. כל השיחות, 

שנאמרות בחדר ושמשודרות לחלל, נקלטות באמצעי ההאזנה. 
ניתן לחבר אמצעי ציתות לסיסמאות ולכתיבת מסמכים, בפעילות 
במשרד  ועובדים  מנהלים  לשיחות  להאזין  ניתן  מקצוענים,  של  קלה 
לרשת  והמקושרים  בחדר  המותקנים  מהרמקולים  דיונים  בחדרי  או 
לחילופין,  או  מרחוק  הרשת  מצלמות  את  לפתוח  ניתן  המחשבים, 
ליזום "מתנה", שאמורה להיתלות בחדרי הדיונים ובה נמצאים אמצעי 
הצמיחה  בתחזית  העוסקת  הישיבה  את  המשדרים  והצילום  הציתות 
לשנה הבאה, ברכישה או במיזוג הצפויים, בנוסחה החדשה, במכונית 
"לשתול"  לחילופין,  או  הבריאותי,  ובמידע  האישי  במידע  החדשה, 
לכל  ולהזרים את המידע  אמצעי האזנה בארון התקשורת שבמסדרון 
רב  ביטחון  והחשים  בחדר  היושבים  אלה  ידיעת  ללא  בו,  שחפץ  מי 

בעיסוקם בנושאים רגישים.
הקב"ט  הכניסה.  בבקרת  רוב־רובו  עוסק  בחברה  הביטחון  מערך 

בחברות השונות הינו סדרן שמירה, הכסות לתחומי הבטיחות, האש, 
גם  וניהול מתחם החברה באירוע רעידת אדמה, שיטפון או מלחמה. 
בנסיבות אלו, עוסקים הקב"ט וצוותו בשני נושאים מרכזיים, ביטחונם 
של העובדים, חילוץ, מיגון. הכוונה היא לפינוי ולחבירה לכוחות החילוץ 

וההצלה וכן, במניעת פחת, קרי, גניבת ציוד מהמפעל או החברה.
ובגופים ציבוריים נפל מזה  במערכת הביטחון, בחברות ממשלתיות 
זמן רב ה"אסימון" כי גם על מידע חייבים להגן ותכולת האבטחה למידע 
הינה הקב"ט. אנו מוצאים תפקיד זה בכל ארגוני הביטחון ובגופי אבטחת 
מידע, שעוסקים בהגנה פיסית על המידע, בצד העיסוק המשותף בהגנה 
פיסית ולוגית על מידע ברשת עם מנהלי מערכות המידע. הראייה היא, 
מידע  לתשתיות  פיסי  וניטור  הגנה  לתת  צריך  הוא  באשר  שהקב"ט 
קריטיות לארגון, בצד ההגנה על מסמכים, מחשבים, ארונות תקשורת 
ועוד. מגוון תחומי הפעילות של החברה מעלה באופן משמעותי את הגנת 
דוגמת  מוכוון המשימה  התוקף  חדירת  הפיסי של  באיום  הן  המערכת, 
מעובדי  במניעה  והן  במידע  לפגוע  המעוניין  קבלן"  "עובד  או  "אורח" 

החברה את הגישה הקלה לעבר תשתיות המידע הקריטיות.
אנו עדיין שומעים לעיתים, בעיקר בחדשות, על תקלות באבטחת 
מידע. מסמכים מקופות החולים מוצאים דרכם לזבל. מרשם האוכלוסין 
מוצא דרכו לגורמים פלילים או לבעלי עניין, שעושים בו שימוש פלילי. 
וחושפים  חברות  בין  ממורמרים  עובדים  עם  עוברים  עסקיים  סודות 
וצילום מותקנים במשרדים  מידע חיוני שמור. אמצעי האזנה, ציתות 
לצפות  או  בתפקודם  לחבל  שמנסה  מי  המנהלים.  לשימוש  שונים 
במעשה בן הזוג או בת הזוג בעבודה או בבית, יכול להעלות חיוך על־

פני הקורא, אך לעיתים מדובר באובדן יקר־ערך, עד כדי חיסול העסק 
ואפילו, חיי אדם.

לתת  חייב  הארגוני  הביטחון  עולם  כי  להבין  נדרשים  החברות  מנהלי 
רציפות  לאפשר  על־מנת  זאת  הפיסי,  המידע  אבטחת  לאיומי  מענה 
עיסקית, התפתחות עתידית ורווחיות. למיצוי מטרות אלו מתחייבת עלות 
פיסית לאבטחה, שעליה אמונים הקב"טים באשר הם. ברגע שתינתן להם 
האחריות והמשאב הכלכלי, יהא באפשרותם לתת מענה לאיומים הקיימים 

ולאפשר את הרציפות העיסקית ושמירת המידע של החברה.
דן בר־לב

אבטחת המידע הפיסי...
)המשך מעמ' 43(

עם אריה מצליח, מנכ"ל החברה לאוטומציה, בהמשך לכוונתנו לרכז 
את כל הפעילות האינטרנטית תחת קורת גג אחת, ובמקביל, להרחיב 
ולשפר  ומוסדר  מקצועי  באופן  היומיומי  והקשר  המידע  העברת  את 

ולייעל את השירות. 
ובסיומה קיבלנו החלטה משותפת,  הפגישה הייתה חיובית ומפרה 
ושל  החברה  של  מקצועיים  גורמים  בהשתתפות  היגוי  צוות  להקים 
הנהלת האיגוד, על־מנת לאפיין את הצרכים ולשדרג את המערך הארצי 
של מוקד הביטחון בארגון. אני משוכנע, שלצד שיפור חוויית השירות 
לקב"טים, שידרוג זה ייעל את עבודת המוקדנים ויוריד מהם מעט מן 

העומס המוטל עליהם. 
המוקד,  של  הנפלא  לצוות  נתונות  וברכותיי  תודתי  זו,  בהזדמנות 
ודף  שלנו  האינטרנט  אתר  תפעול  על  אחראי  גם  למוקד  שבנוסף 

הפייסבוק הרשמי.
האגף  מנהל  הנחיית  האחרונה:  בעת  עסקנו  בו  השלישי  הנושא   •
לוודא  עמית,  יעקב  )בט"פ(  לביטחון־פנים  במשרד  ירייה  כלי  לרישוי 

הימצאות כספת בכל בית של מחזיק נשק ארגוני ביישוב.
כמובן שמיד נזעקתי וביקשתי לדחות את מתן הנחייה זו, שבעיניי 
כזו  בצורה  בעייתית, בעיקר עקב חוסר הבהירות בפרטיה.  היא מאוד 
היא עלולה להכשיל את מנהלי היישוב בעת מילוי תפקידם. אני שמח, 
שניתנה ארכה לביצוע הנחייה זו ואני משוכנע, שבפעם הבאה, בטרם 
באשר  הן  איתנו,  יתייעצו  ברשויות,  לקב"טים  הנוגעת  הנחייה  תצא 

לתוכנה והן באשר לאופן אכיפתה.
אני חוזר מבקש מכם לבקר באתר ובעמוד הפייסבוק שלנו "איגוד 
מעורבותכם  "לייק".  לנו  ולעשות  המקומיות"  ברשויות  הקב"טים 

חשובה לנו מאוד. 
בכלל  הקבט"ים  לחבריי  לאחל  ברצוני  החירות",  "חג  התקרב  עם 
שיתוף־ ותוך  בהתנדבות  עבודתם  העושים  בפרט,  ההנהלה  ולחברי 

פעולה מלא, לכל שותפנו לדרך ולכל המסייעים לנו במהלך השנה, חג 
פסח כשר ושמח.
בברכת חברים

 חיים נוגלבלט, 
 יו"ר איגוד הקב"טים
 והממונים על שירותי החירום 
ברשויות המקומיות

)המשך מעמ' 6(

"שלח את עמי ..."

העברות
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