
בס"ד

חבריי הקב"טים והממונים 
על שירותי החירום ברשויות 

המקומיות!
"שְַמע יִשְָרֵאל ַאתֶם ְקֵרִבים 
ַהּיֹום לִַמלְָחָמה ַעל אְֹיבֵיכֶם ַאל ֵיַרְך 
לְבַבְכֶם ַאל תִיְראּו ְוַאל תְַחְפזּו ְוַאל 
ַתַעְרצּו ִמְפנֵיֶהם" )דברים פרק כ.( 
אנו עומדים בפתחו של שבוע 
החירום הלאומי שיתקיים בין התאריכים 29־26 במאי 
2013. גם הפעם הרשויות המקומיות, לבנות הייסוד, 

־אמורות לקחת חלק פעיל, בשיתוף פיקוד העורף והמ
שרד להגנת העורף בשלל התרגילים המתוכננים, לרבות 

תרגילי שטח מורכבים.
השנה היא שנת הבלתי־קונבנציונאלי וככזו, המוקד 

־הוא על מוכנות העורף להתמודדות עם התרחיש הקי
צוני, ירי של מאות טילים על ישראל מדי יום במתאר 
בלתי־קונבנציונאלי, שהוא, ללא ספק, מאתגר ומציב 
דילמות משמעותיות לרשויות המקומיות ולנו, הקב"טים, 

כאחראים על תחום החירום ברשות.
־בתקופה מתוחה זו, כאשר הגבול עם סוריה מת

חמם בפעם הראשונה מאז 1973, כאשר אנו שומעים 
על זליגת ירי ותחמושת לתוך שטח רמת הגולן ולתוך 
יישובים, אנו מצווים לפקוח עיניים בדריכות ולעקוב 

אחר המתרחש על־מנת להיערך נכון ובזמן.
מצבו המעורער של השלטון בסוריה מעמיד את 
מדינת ישראל בפתחה של מציאות חדשה ולא מוכרת, 
כאשר במרכז ההתרחשות עומד ארסנל הנשק המתקדם 
שבידי הסורים, לרבות הנשק הבלתי־קונבנציונאלי, 
שעלול ליפול לידיים פחות אחראיות וליצור מצב בלתי־

מתקבל על הדעת מבחינתנו.
נושא נוסף שמעסיק אותנו בתקופה האחרונה, הוא 

־הפקדת כלי הנשק של מאבטחים בסיום משמרת. הח
לטה זו התקבלה על ידי השר לביטחון־פנים, ח"כ יצחק 
אהרונוביץ', בעקבות לחץ ציבורי כבד של ארגוני נשים. 
המשטרה כבר מיישמת בשטח את ההחלטה בצורה 

חלקית והדרגתית.
אנו באיגוד הקב"טים והשלטון המקומי, התנגדנו 
נמרצות למהלך חד־צדדי זה ממספר סיבות מהותיות. 
הראשונה, שטווח הזמן להתארגנות היה קצר מאוד 

וכל פתרון שהיה מועלה הינו בבחינת חצי־עבודה. 
השנייה היא, שלא כל מאבטח או פקח עירוני יכול 
להפקיד את הנשק במקום עבודתו ולא בכל המקומות 

זה אפשרי )כוננות, למשל(. 
השלישית היא, שמדובר בעלויות לא־פשוטות כלל 
לרשויות המקומיות ובתוספת כוח־אדם שיטפל בנשק 
במתכונת החדשה, אותו יפקיד וינפק בכל יום מחדש.
הרביעית היא, שחברות האבטחה במספר רשויות, 

פרוסות על־גבי איזור גיאוגרפי נרחב, מה שאינו מאפשר 
איסוף הנשק וניפוקו מחדש בכל יום, וזאת מעבר לעובדה 
כי האיסוף כרוך בעלויות גדולות גם לחברות האבטחה.
אני שמח לבשר, שלעת־עתה הצלחנו לדחות את 
יישום ההחלטה ברשויות המקומיות. בכל מקרה, החלטה 
סופית בעניין תתקבל רק אחרי ישיבה מסודרת בינינו 
לבין משטרת ישראל והמשרד לבטחון־פנים. אנחנו לא 
מתכוונים לוותר על נושאים עקרוניים ללא פתרון הולם 
שיניח את דעתנו. אנחנו מתנגדים למהלך כפי שהוא, 
מתוך אחריות כבדה לשלום הציבור ומתוך הבנה, שללא 
פתרון הולם נאלץ לסגור את כל המפעלים הראויים 

ברשויות המקומיות ולא בכך רצוננו.
־כולי תקווה, שנגיע לעמק השווה ונפעל יחד בשי

תוף־פעולה למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל, שהם 
קודם כל תושבי הרשויות המקומיות.

המחזור הראשון במסלול הלימודים לתואר ראשון 
בביטחון והגנת העורף יצא לדרך. זהו מסלול לימודים 
של האוניברסיטה הפתוחה, שמתקיים בקמפוס המכללה 
האקדמית "בית ברל" בראשות ד"ר דב תמרי וד"ר אבי 
ביצור. מלבד הקב"טים מהרשויות המקומיות, פתחנו 
את הקורס לקב"טים ממשרדי ממשלה ומגופים נוספים. 
הרשמים מתחילת הלימודים הינם חיוביים מאוד ואני 
שמח על כך פעמיים. פעם אחת, כי הצלחנו לחבר אלינו 
מרצים בעלי שם בתחום החירום ופעם שניה כי אני 
רואה קב"טים מהרשויות ומגופים נוספים מפרים האחד 
את השני. כחניך בעצמי, אני ממליץ בחום להירשם 

למסלול בשנת הלימודים הקרובה.
לסיום, אני רוצה לציין ולהזכיר שנושא "מעמד הקב"ט" 
לא ירד מסדר היום של איגוד הקב"טים ובקרוב יתחדשו 
המגעים עם נציגי הממשלה החדשים: השר להגנת העורף, 
ח"כ גלעד ארדן ושר הפנים, ח"כ גדעון סער. שני שרים 
אלה אומנם חדשים בתפקידם, אך יודעים את מלאכתם. 
אני תקווה כי ישכילו למנף את ההזדמנות, שניתנה בידם 
לבצע מהלך היסטורי המחזק את הרשויות המקומיות ־ 
לבנות היסוד ־ ואת הקב"טים ־ לבנת היסוד של לבנות 
היסוד ־ ובכך לתרום משמעותית לחוסנה הלאומי של 

מדינת ישראל ולביטחון תושביה.
מעל במה זו, אני מברך את השרים החדשים בברכת 

הצלחה בתפקידם. הצלחתם ־ הצלחתנו. 
־לא נחתום, לפני שאחזור ואזכיר לכם לגלות מעו

רבות. בקרו אותנו באתר www.kabtar.co.il ובעמוד 
הפייסבוק שלנו "איגוד הקב"טים ברשויות המקומיות" 

ועשו לנו "לייק". מעורבותכם חשובה לנו וגם לכם. 
בברכת חברים,
 חיים נוגלבלט

 יו"ר איגוד הקב"טים ומנהלי הביטחון
 ברשויות המקומיות

 שנת הבלתי־קונבנציונאלי 
- להיערך "נכון ובזמן"

"פיקוק" משווקת 
מצלמת צינור 

אינפא־אדום חיצונית 
של 2 מגה־פיקסל 
)1080P( בטכנולוגיית HD-SDI מבית 

"PROVISION-ISR". המצלמה ניחנת 
באיכות וידיאו מעולה המסופקת 

באמצעות מעבד מתקדם מבית "פנסוניק"

"אנטקו" משיקה 
מצלמת רשת 
חדשה מבית 

"סמסונג" 
)"SAMSUNG"( הקוריאנית, שמשדרת 

1080P ,FULL-HD עד 60FPS באמצעות 
 2.38M SONY EXMOR חיישן

"פלא שיווק 
מערכות 

מיגון" משיקה מערכת הקלטה חדשה 
למצלמות HD-SDI מבית "אלפאטק", 

שמאפשרת הקלטה ושידור 
ברזולוצייה של 2 מגה פיקסל ובקצב 

של 25 פריים לערוץ  

"מאל-טק" 
מציגה מצלמת 
גוף של 2 מגה 
פיקסל מבית 
"גרונדיג" )"GRUNDIG"( הגרמנית 

 IFSEC" שהושקה לראשונה בתערוכת
2013". המצלמה מבוססת על הצ'יפ 

 .SONY-EXMOR המתקדם מבית 
GCI-K2505B :דגם המצלמה

במסגרת אירועי שבוע הביטחון 
בישראל תתקיימנה שתי תערוכות, 

"סקיוריטי ישראל 2013", התערוכה 
הבינלאומית ה־27 לביטחון הגדולה 

והמובילה בישראל וכן "קומבאט 2013", 
התערוכה החמישית לכוחות מבצעיים, 

תערכנה ב-25-27 ליוני 2013 במרכז 
הקונגרסים בגני התערוכה בתל-אביב

 דבר היו"ר ־ חיים נוגלבלט
יו"ר איגוד הקב"טים והממונים על שירותי החירום ברשויות המקומיות

בישראל 

שבוע

הביטחון 
המפגש השנתי של 

ענף הביטחון והאבטחה
25-27 יוני 2013 | מרכז הירידים, ת”א

www.securityisrael.com

2013 סקיוריטי ישראל 
לביטחון ה-27  הבינלאומית  התערוכה 
The 27th International Homeland Security Exhibition
ביטחון אזרחי  Homeland Security  טכנולוגיות מיגון ואבטחה

COMBAT2013

צבא  משטרה  יחידות מיוחדות  

התערוכה הבינלאומית ה-5 לכוחות מבצעיים
The 5th International Exhibition for Operational Units

www.securityisrael.com
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