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בס"ד

אחיי הקב"טים שלום וברכה!
סמוך לסגירת הגיליון עברה 

עלינו סערת חורף עצומה.
אני מבקש לשבח את פעילות 
הרשויות המקומיות ואת יחידות 
שעבדו  והביטחון,  החירום 
בתנאים קשים, מסביב לשעון 
ובמסירות גדולה. שוב גילינו, שהרשות המקומית, 
"לבנת היסוד" כפי שמגדירים אותה, מוגבלת ביכולותיה 
ובאמצעיה. השלטון המרכזי לא דואג לתמוך ולחזק את 
השלטון המקומי מעבר להעברת האחריות. אנו ניצבים 
פעם אחר פעם מול שוקת שבורה ונאלצים להתמודד 

עם אתגרים גדולים ללא אמצעים הולמים. 
היסוד  לבנות  על  נשען  הלאומי  החוסן  חיזוק 
)הרשויות המקומיות( ועל לבנות היסוד של לבנות 
היסוד )הקב"טים(. אם לא תחוזקנה הלבנות הללו, הן 

לא תעמודנה בעומס גם בפעמים הבאות.
מזה זמן רב אנו מבינים, שללא מרכז שליטה אחד 
המרכז נציגים מכל הגופים הרלוונטיים ברמה הלאומית, 
קשה להתמודד מול אתגרים מסוג זה ועל אחת כמה 

וכמה מול גדולים בהרבה דוגמת רעידת אדמה.
לפני כחודשיים נכנסה לתוקף תקנה שאוסרת על 
מאבטחים להסתובב עם נשקם ועליהם להפקידם בתום 
המשמרת בכספת ייעודית במקום העבודה. מאבטחי 
מוסדות חינוך )מוס"ח( הוחרגו מביצוע תקנה זו, מאחר 
שלא נמצא פתרון להפקדת נשקם. החרגה זו, באה 
בסתירה להנחייה החד־משמעית לצמצום הנשק בידי 
אזרחים והעלתה שוב את שאלת נחיצותו במוסדות 

החינוך.
לא פעם היינו עדים לחטיפות ולנסיונות חטיפת 
נשק ממאבטחים. אנו ניסינו בכלים מבצעיים לצמצם 
את הסיכון, אולם הנשק־ מחולל הבעיה־ נותר בנרתיקו 
של המאבטח. סבורני, שיש לקבוע כספות ייעודיות כמו 
בכל מקום אחר, אולם יש המצדדים בלקיחת הנשק 
והותרת מאבטחי מוס"ח עם גז פלפל בלבד ועם אבטחה 
טריטוריאלית המבוססת על ניידות משטרה ועל כוח 

תגובה חמוש. 
המתנגדים לכך טוענים שמדובר בהחלטה לא־
שקולה ומסוכנת, המחלישה את יכולת ההרתעה של 
המאבטח ושתוביל לקבלת מאבטחים פחות איכותיים. 
כך, המאבטחים יפגעו )גם אם לא במתכוון( בתחושת 

הביטחון של תלמידי המוסד החינוכי ומוריו.
הייתי שמח לשמוע את דעתכם בנושא: האם לבטל 
לגמרי את הנשק במוסדות החינוך ולעבור לאבטחה 
טריטוריאלית? האם לאשר למאבטחים להפקיד את 
נשקם במוסד החינוכי, או להשאיר את המצב על כנו?

ברשויות  נושאי הנשק הארגוני  עניין:  ובאותו 
המקומיות חוייבו להפקיד את נשקם, על־פי הנחיית 
משטרת ישראל, כמו כל נושאי הנשק הארגוני. בקשת 
השלטון המקומי, לאור סיכום עם השר לביטחון הפנים 
ועם אגף רישוי כלי יריה, להחרגת מספר בעלי תפקידים, 
נתקלה בעמדת התנגדות לא־עניינית. מצב זה יצר 
בעייה: מצד אחד נשמענו להנחיית המשטרה, אספנו 
נשקים והתקנו כספות בבתים של עובדים ומנהלים 
ומצד שני, קיבלנו כתף קרה. סבורני שלא כך צריכים 
להתנהג שותפים לדרך. עם כל הכבוד למשטרת ישראל, 
אפשר היה לנהוג איתנו בדרך אחרת, במיוחד לאור 

העובדה, שאנו מגלים אחריות ראוייה לציון.
תרגיל העורף הלאומי, "נקודת מפנה 8", יערך השנה 
בין התאריכים ה־15 ל־19 ביוני 2014 ויתמקד בקידום 
מוכנות העורף למצב מלחמה. החידושים בתרגיל זה 
יהיו השתתפות כלל הרשויות המקומיות בתרגיל ולא 
רק חלקן, כפי שהיה נהוג בתרגילים קודמים, שילוב 
"מפעלים חיוניים" וקיום שבוע החירום הלאומי בכנס 
בינלאומי. התרגיל יעמוד בצילה של ההתמודדות עם 
הסערה האחרונה ובלקחיה וחשוב, שכל בעלי התפקידים 
יתרגלו פעולה כל־שהיא באימון המקומי על־מנת 

להעמיק את המוכנות ברשויות.
קורס מתקדם לניהול מצבי חירום יפתח ברבעון 
הראשון של שנת 2014, על־ידי ראש מינהל החירום 
במרכז השלטון המקומי. בנוסף, תיפתח השתלמות 
למנהלי מרכזי הפעלה וחדרי מצב. פרטים במשרדי 
איגוד הקב"טים ואצל יוחאי וג'ימה, ראש מינהל החירום 

במרכז השלטון המקומי.
כנס הקב"טים השנתי, בשיתוף אגף בכיר לביטחון, 
בטיחות סביבתית ושעת חירום במשרד החינוך, יתקיים 
השנה במלון "גולדן קראון" בנצרת, ב־14-12 בינואר 
להירשם בהקדם, על־מנת להבטיח את  נא   .2014
מקומכם. הכנס והאירוח בבית המלון כמו תמיד, ללא 

תשלום! 
אני שמח לבשר לכם, על הסכם של איגוד הקב"טים 
ורשת "קפה קפה" ורשתות נוספות, על מתן הנחות והטבות 
לחברי מועדון בהצגת כרטיס מתאים. הדרך לקבל את 
הכרטיס, עוברת דרך אתר האינטרנט המשודרג שלנו, 
אתר הקב"טים שכתובתו: www.kabatim.org.il . כרטיס 
ההנחות יישלח אל הכתובת שציינתם בעת ההרשמה, 

החל מינואר 2014.

שלכם בידידות,

חיים נוגלבלט
יו"ר איגוד הקב"טים
ומנהלי החירום ברשויות המקומיות 

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

 מצלמת צינור אינפרא-אדום 
דגם I3X-370CFVS מסידרת “פרמיום” 

מבית “PROVISION-ISR” עם דגש 
רב על הנדסת אנוש ועיצוב המוצר 

המשווקת על-ידי “פיקוק”

 "HIKVISION" מבית IP מצלמת 
שהינה ברזולוציות 1.3 מגה פיקסל 

 בפריים מלא ו-3 מגה פיקסל 
"HVI“ ב-12.5 פריים, משווקת על ידי

“אנטקו” החלה בשיווק גלאי קרן חדש 
לגילוי עשן ואש המותאם לעבודה עם 

רכזות “אנטקו” האיזוריות מבית “טייקו” 
)“TYCO”( ומערכות אנלוגיות כתובתיות, 

”NA-TECH“ דגם

““מאל טק” מציגה גירסה שלישית 
למערכת ניהול הקלטה ושליטת וידיאו 

 )”DIGIVOD“( ”של חברת “דיגיווד
הגרמנית שהושקה לאחרונה. הגירסה 

הינה בהתאם לדרישות “מאל טק”

 )NVR( מערכת הקלטה עצמאית 
חדשה מבית “NUUO” ל-6 עד 16 

 מצלמות מגה פיקסל, המשווקת 
על-ידי “פל”א שיווק”
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