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חבריי הקב"טים והממונים 
על הביטחון ושירותי החירום 

ברשויות המקומיות!
תקופה  של  בעיצומה  אנו 
עמוסת פעילויות למען הקב"ט, 
הן מן הבחינה המקצועית והן מן 
הבחינה האישית. הרוח הגבית, 
התמיכה והעידוד שאני מקבל 
מכם מעניקה הרגשה נפלאה וכוח להמשיך הלאה אל 

המשימה הבאה. 
ראשית, אפתח באקדמיזציה לקב"טים. אנו, יחד עם 
מכללת בית ברל ובשיתוף השלטון המקומי, פותחים את 
המחזור השלישי )!( של לימודי ביטחון והגנת העורף 
לתואר ראשון. המסלול הורחב וצורפו אלינו גם קב"טים 
ממשרדי הממשלה. מעבר להישג המקצועי, המפגשים 
בין קב"טים ממגוון רחב של משרדים ורשויות תורמים 

מקצועית לכל המשתתפים.
בעקבות סיכום שהושג עם השר להגנת העורף 
ח"כ גלעד ארדן ושר הפנים,  ח"כ גדעון סער ינתנו 
לקב"טים ברשויות מכשירי קשר חדישים מרשת "ניצן", 
בהם משתמשים המשטרה, שירותי הכבאות וההצלה 
ופיקוד העורף, זאת לצורך יצירת שפה משותפת בין 

הרשות לגורמי החירום.
סוד גלוי הוא ששני השרים המשמעותיים ביותר 
עבורנו השר להגנת העורף, ח"כ גלעד ארדן ושר הפנים, 
ח"כ גדעון סער, משתפים ביניהם פעולה לטובת נושא 
"מעמד הקב"ט". שיתוף פעולה זה מבחינתנו, הוא רגע 
היסטורי: לא שר אחד־ אלא שניים, רואים עין בעין את 
חשיבות עיסוקנו. שיתוף פעולה זה הוליד את "ועדת 
רגב" לבחינת "מעמד הקב"ט" ברשויות המקומיות. 
גם ועדה זו הגישה את המלצותיה לשרים, שפועלים 

ליישומן, אותן נראה בעזרת השם כבר בשנת 2014.
הנני מבקש לקדם בברכה את מנכ"ל המשרד להגנת 
העורף שנכנס בימים אלה לתפקידו, ה"ה ניצב בדימוס 
דני רונן, מחליפו של המנכ"ל הפורש, ידידי האלוף 

)מיל'( גבי אופיר. 
ל המנכ" דן רונן מוכר לכולנו מתפקידו הקודם כמ־

פקד המחוז הצפוני, שפיקד על הכוחות בעורף הצפוני 
במהלך מלחמת לבנון השנייה ושגם זכה לשבחים רבים. 

באיגוד הקב"טים כגוף מייצג מקצועי, מש־  ההכרה
פיע וכמעט רשמי, הופכת את נושא "מעמד הקב"ט" 
ואת נושא מוכנות הרשויות המקומיות לשעת חירום 
לנושאים העומדים בראש סדר העדיפויות של המשרד 
להגנת העורף ומשרד הפנים. בצניעות רבה ומתבקשת 
אומר, שאיגוד הקב"טים הוא הגוף החזק ביותר כיום 
בשלטון המקומי ובהיבט הזה, אנחנו רשאים להתגאות 
בפועלנו ובנחישותנו הבלתי־מתפשרת לאורך השנים 

בנושאים החשובים ביותר בעורף האזרחי. 
בכנס הארצי לחירום שנערך בשפיים, נשא דברים 
ידידי, השר להגנת העורף, ח"כ גלעד ארדן. הוא הזכיר 
את איגוד הקב"טים ואת עבדכם הנאמן, מה שמצביע 
על מעמדנו כיום. תודתי שלוחה לשר בשמי ובשמכם, 
על היד המושטת והסיוע המקצועי, ובעיקר על היוזמה 

והאומץ הציבורי, שלא הכרנו לפניו.
המתיחות שחשנו בתחילת השנה מול סוריה, שבה 
והדגישה את חיוניותו של מערך חירום רציני, מקצועי 
ויציב בשלטון המקומי. מערך חירום כזה, שיודע להכין 
את הרשויות המקומיות למצבי חירום מקנה שקט 
למקבלי ההחלטות בדרג המדיני ומאפשר לצה"ל לפעול 
בכל האמצעים הדרושים, מתוך ידיעה, שהעורף האזרחי 

יודע להתמודד ולשמור על חוסן לאומי גבוה.
עם סיום תקופת הבחירות, אני שולח ברכת הצלחה 
לראשי הרשויות המכהנים ולנבחרים החדשים. תקוותנו 
שבקדנציה הבאה עלינו לטובה, יבינו וישכילו ראשי 
הרשויות לשתף ולהסתייע בלבנת היסוד של לבנת 
היסוד ־ בקב"ט ־ לצורך הכנת הרשות לשעת חירום, 
החל בהקצאת משאבים חומריים וכלה בטיפוח הקב"ט 

ובעידודו להתמקצעות. 
כמיטב המסורת, אנו עומדים לקראת כנס קב"טים 
ארצי שייערך בחודש ינואר 2014. בשנה האחרונה לא 
קיימנו כנס במתכונת הרגילה של 3 ימים רצופים כולל 
לינה בבית מלון והפעם נחזור אל המסלול הרגיל. יותר 
מתמיד, נוכחותכם חיונית להצלחת הכנס ולעדכונכם 

בכל הנעשה למענכם.
בברכת אחים לדרך,

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

האחדות היא "סוד ההצלחה"

מצלמת כיפה 
אינפרא-אדום 
חיצונית אנטי-

ונדאלית בעלת 
עדשה מגה פיקסל 

12– 2.8 מ"מ בטכנולוגיית HD-SDI, דגם 
 ,PROVISION-ISR מבית ,DAI-390HD

משווקת על-ידי "פיקוק".

מערכת הקלטה 
ל-9 ערוצים מבית 

"אלפאטק", מקליטה בקצב של 25 
 960H פריים לערוץ ברזולוצייה

הגבוהה מ-D1, במיוחד עבור מצלמות 
 ,EFFIO 600 קו ומעלה ומצלמות

משווקת על-ידי "פל"א שיווק".

"אנטקו" משווקת 
מצלמת רשת 3 

מגה פיקסל, עם 
עדשה 360 מעלות 

מבית "סמסונג", המשדרת תמונות 
 1080P ברזולוצייה מקסימלית של 

 ב-25 תמנות לשנייה. 
.SNF – 7010 :דגם המצלמה

כדור לכיבוי אש, 
המיועד לכיבוי 

אוטומטי וייזום כמו 
מטף, משווק על-ידי 

"גיא, ייעוץ, שיווק 
והדרכה". הכדור מותאם לכיבוי דליקות 

מוצקים, נוזלים דלקים גז וחשמל. תפעול 
הכדור נעשה על-ידי השלכתו ללב האש.

מצלמת PTZ יום לילה 
 "Etrovision" מבית
הטיוואנית, הכוללת 

תאורת IP ל-80 מטר. 
 למצלמה עדשת זום 

x12\x18\x33, מהירות 
צידוד 200 מעלות בשנייה ועוד, 

משווקת על-ידי "סמארט איי פי".

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

ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו, יְַעזֹרּו; ּולְָאִחיו, יֹאַמר ֲחזָק. )ישעיהו מ"א ו'(  "PROVISION-ISR" דוכן חברת
בתערוכת "סקיוריטי ישראל 2013", 

שנערכה ב- 25 – 27 יוני 2013 במרכז 
הירידים, גני התערוכה, תל-אביב.

בנייה ואחסון אתרים לחברות בתחום הביטחון ומתח נמוך
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