
  

  ט"מבט לקב
  

מנהל בטחון בני , חיים נוגלבלט: השתתפו. טים''ל בטירת הכרמל ישיבת ארגון הקב'' התקיימה בחמ28.6.11' ביום ג
מהחברה למשק , אוהד עוזרי. משרד הפניםלשעבר מנהל אגף חירום ב, דובי גזית. טים''ר זמני של איגוד הקב''ויו, ברק

היחידה לחירום משרד , יונה יצחק.  קרית אונו בטחון עיריית,אלי שטרן. מ''מנהל בטחון מש, ימה'יוחאי וג. וכלכלה
מנהל בטחון גוש , י הרשלר'פינצ. מנהל בטחון הרצליה, אבי ברויטמן. מנהל בטחון טירת הכרמל, יואב באלאס. הפנים

  . אביב-בטחון עיריית תלח ועוזר מנהל ''ט מוס'' קב,אריה רוקח. עציון
  

היכרות עם המנהל החדש : *  הוקדש לסקירה של ענייני השעה,אותה ניהל חיים נוגלבלט, ה של הישיבהחלק הראשון
ימה מנוסה בענייני בטחון וגם בעניינים 'יוחאי וג. אריה עופרים- ימה מבית'יוחאי וג, מ''של אגף הבטחון במש

,  אבי ברויטמן–עניין נוסף  * .ולשעבר סגן ראש מועצה, ר בצבא''ד חי''מג, בעל תואר שני, 45הוא בן , מוניציפאליים
 ביזמתו של חיים נוגלבלט פועל בימים אלה אתר –ועוד חדש  *  . טים''מונה למזכיר ארגון הקב, מנהל בטחון הרצליה

ר ארגון ''נוגלבלט ציין שבחודש יולי יתקיים מפגש פרידה מיו.  * מזל טוב, טים''מחודש של ארגון הקב-אינטרנט חדש
 שניהם –עוזרתו הנאמנה , וממיכל אייל; מ''מנהל אגף בטחון במש, משרון עזריאל; ים מוסקונהחי, טים היוצא''הקב

  ).  ימה והעוזרת שלו היא דנה ראסייר'מ מנהל עכשיו את הבטחון יוחאי וג''ר במשוכאמ(סיימו בימים אלה את עבודתם 
  

  הסטטוטורי: תורעכשיו ב
  

שחיבר מסמך מקצועי העוסק בשאלת מעמדו , דובי גזית השתתפותב'' ט''מעמד הקב''דיון בנושא לאחר מכן התקיים 
מתקיימים דיונים ערים , לאור הכתוב במסמך זה, בימים אלה. תוך התייחסות להיבטים שונים, של מנהל הבטחון ברשות

מרכז המועצות , מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים, כגון המשרד להגנת העורף, בפורומים ממשלתיים בטחוניים
 האם – כאשר השאלה המרכזית היא – על האפשרויות שבו ועל הקשיים שבו – גזית סקר את הנושא .ועוד, אזוריותה

למשל , לא סוד הוא שיש גופים ואישים שונים. אפשר לשנות את מעמד מנהל הבטחון ברשויות כך שיהיה סטטוטורי
ההתנגדות לכך היא בחלקה מקצועית ועניינית .  שמתנגדים לכך שמעמד מנהל הבטחון יהיה סטטוטורי–ראשי רשויות 

גזית ציין שלמעשה לפי חוק העורף עדיין לא ברור לחלוטין מי אחראי על נושא . ובחלקה נובעת משיקולים תקציביים
 אך בזמן חירום לא –לראש הרשות יש סמכויות רבות . אין בעל בית. אין לכך הגדרה מפורשת בחוק, החירום ברשויות

יש ''. את מנהל הבטחון לבצע משימות שאינן בתחום הבטחון הקלאסי'' מנצל''לעתים קורה שראש הרשות . כולן תקפות
 –כמי שיודע  שציין את מנהל אגף הבטחון במשרד החינוך, אמר גזית'', יותר מדי בעלי בית ופחות מדי כלים למשימות

השימוש הנכון והמושכל . החינוך ברשויות להעלות ולשדרג את רמת הבטחון במוסדות –בעזרת שימוש נכון בכספים 
דרושה הגדרה מדויקת , לפני הכל, אבל. אמר גזית,  הוא זה שיקדם את הנושא– לא משנה מצד איזה גורם –בכספים 

ראש רשות רשאי להחליט שמנהל הבטחון יהיה . יש רשויות שאין להן בכלל ממונה חירום. משפטית ומושכלת מהו חירום
לדעת גזית בכל רשות חייבות להיות שלוש . אין הגדרות, אין חוק, אין תקן. וכך לחסוך כסף רב, ינוךט מוסדות ח''גם קב

  ). 'אירועים וכו(ובטחון שוטף ; בטחון מוסדות חינוך;  הכנה לחירום–פונקציות חובה 
וזה , אפשר וצריך לקדם את מעמדו בנושאי שכר וזכויות, ל הבטחון יהיה סטטוטוריעד שיוחלט אם מעמד מנה, בינתיים
לאשר תשלום על שעות ; לשנות את ההתחשבנות הכספית בנושא הרכב; אפשר לאשר שעות נוספות, למשל. אפשרי
 –ינג 'צבשיטת המ, יש מספר משרדי ממשלה שמוכנים.  ועוד; להגדיר את מעמד מנהל הבטחון כמנהל אגף; כוננות

  . זה בהחלט יכול להקל על ראשי הרשויות להחליט שזה כדאי להם. ט''לתרום כספים כדי לשריין את מעמד הקב
  



  
  , יואב באלאס, אבי ברויטמן אריה רוקח, חיים נוגלבלט: מימין, בתמונה העליונה. דובי גזית: בתמונה העליונה ימנית

  .יונה יצחק, אלי שטרן, ימה'יוחאי וג, וזריאוהד ע: מימין, בתמונה התחתונה. י הרשלר'פינצ
  

  לאט אבל בטוח
,  רהט–ומנהלי בטחון מרשויות ערביות ;  בהשתתפות יונה יצחק מהאגף לשירותי חירום במשרד הפנים–החלק השני 

 יונה יצחק הציג מצגת שסקרה את . הוקדש לדיון במצב ההיערכות לחירום ברשויות הערביות–כאוכב , דבוריה, סחנין
 –ק ''חפ. [תאורה/ק''ערכות חפ, גנרטורים, מרכזי הפעלה,  מחסני חירום–ההתקדמות בנושא החירום ברשויות הערביות 

בגלל בעיות של מחסור .  מהתקציב של הבטחון ברשויות מוקצה לרשויות ערביות30%].  חוליית פיקוד קדמית
 2011בשנת . ינג'נגב והגליל מסייע בשיטת המצהמשרד לפיתוח ה. ברשויות רבות אין בכלל מחסני חירום, בקרקעות

אבל חשוב לציין , בטחון/ ברשויות רבות אין בכלל ממונה חירום .  מחסנים10 יקומו עד 2012ובשנת ,  מחסנים6קמו 
'' לטפטף, ''ובעקשנות ובמסירות משרד הפנים דואג להיות בקשר עם ראשי רשויות, שהמגזר הערבי מתעורר לאט לאט

להביא אותם למודעות שדאגה לבטחון התושבים היא חשובה כמו כל דבר אחר ובעצם היא , ות הענייןלהם את חשיב
  . יכולה להוות שיקול אם לבחור בראש הרשות או לא

  
  



  
  אחמד אל הוזיל;  מדבוריה אברהיםנביל; מכאוכב' מוסטפא חאג:  מימין–מנהלי הבטחון מהרשויות הערביות 

  .  אחמד חלאיילה מסחנין; מרהט
  

מנהלי הבטחון שבאו למפגש לא ייפו את הדברים וביטאו דאגה ותסכול מהמצב הקשה של הרשויות הערביות בכלל 
. הם סיפרו על רשויות שבהן מנהל החירום ממונה לשליש משרה ומרוויח משכורת קטנה מאוד. והרשויות שלהם בפרט

מכשילה מראש את , ט יהיה קצין''רישה שקביש מקומות שבהם הד. בוודאי לא לפרנס משפחה, אי אפשר לחיות מזה
יש . הוא זה שקובע אם יהיה או לא יהיה ממונה בטחון ברשות שלו, דמות המפתח בשאלה הזו היא ראש הרשות. המינוי

אבל רוב הרשויות נמצאות בפער '; מרכזי הפעלה וכו, מחסנים, יש שם מחלקות בטחון, רשויות ערביות שמאוד התקדמו
סיפר בכאב שהיה כנס מיוחד , מי שדוחף את הנושא במסירות רבה, יונה יצחק. השוואה למגזר היהודישל שנים רבות ב

בגלל שהם לא , אתם יודעים כמה תקציבים נאלצתי להחזיר למשרד האוצר''. והגיעו מעטים, לראשי רשויות ערביות
רשות חייב להבין שזוהי חובתו כלפי  ראש ה.  אמר יצחק בתסכול–" ?כי ראשי הרשויות לא דאגו לטפל בנושא, נוצלו

היעד של משרד הפנים הוא שבשנת . והם יכולים בגלל הנושא הזה להפיל אותו בבחירות הבאות, התושבים שבוחרים בו
היום יש הרבה יותר מודעות לכך שענייני בטחון . מחסן וציוד, מרכז הפעלה,  לכל רשות ערבית יהיה מנהל בטחון2013

ראש רשות .  כולנו בסירה אחת וכולנו יכולים להיפגע– מה לא –הפרות סדר , טילים, יש אסונות. תהם לאו דווקא מלחמו
  . משחק בחיים של התושבים שלו, שמזניח את הנושא

  
  

  ''הד המתמיד, ''בטאון הבטחון במרכז המועצות
matmidha_hed/il.org.mhh.www://http/  

  
  

  28.6.11, טירת כרמל, טים''ישיבת ארגון קב
 


