
מגזין  
נגיש גם באינטרנט, בטאבלט 
ובטלפונים חכמים. 
מפרסמים שכתובתם מופיעה 
במודעה, המודעה תשמש כלינק 
ישיר לאתר בלחיצה אחת

הטמעת רכיבי אבטחת 
טכנולוגיות מידע כגורם מכריע 
לאמון הלקוחות בארגון והחזר 

השקעה (ROI) - עמ' 14

הכנס הלאומי ה־5 
להתמודדות עם מצבי 

חירום - HLS - עמ' 8

ביקורת ספרים: ירושלים 
המנדטורית - עמ' 24

העתיד כבר כאן. רשת אופנה 
מפעילה תגי מגן נושאי יכולת 

איכון GPS - עמ' 22

ה"פורום לביטחון ואבטחה" 
צועד לעבר העתיד - עמ' 18

מברק אובמה ועד 
באסל גאטס - עמ' 16

עושים חדשות  חדשים בשוק  מספקים ביטחון  טכנולוגיות חכמות  ביקורת ספרים  עמדה אישית
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מגזין לענייני ביטחון  בטיחות  אבטחה  כיבוי אש  מיגון וחירום

התערוכה 
הבינלאומית 
לביטחון ה-31 

23-25/5/2017
מרכז הירידים והקונגרסים, ת"א

יום האבטחה הלאומי
המפגש המקצועי ה- 5 של רשויות האבטחה 

וגורמי ביטחון הפנים של מדינת ישראל

Security Premium
כנס ותערוכה של טכנולוגיות אבטחה מתקדמות

Patrolsec
תערוכת כלים ממונעים לכוחות ביטחון, אבטחה, 

הצלה ומבצעים

Security Israel Outlet
יריד המכירות ה-1 בישראל למוצרי אבטחה 

וטכנולוגיות מיגון

Combat Challenge
תחרות כושר קרבי ויכולות מבצעיות

w w w. secur ity israel .com

נפתחה ההרשמה 
למציגים בתערוכה
3 ימים מלאים של עסקים, קידום 
מכירות, שיווק, מפגש עם לקוחות 
קיימים וחשיפה ללקוחות חדשים

מארגנים:

s i g m a t i m @ n e t v i s i o n . n e t . i l  03-6489339

Strategies Guidance & Management ltd

23-25
מאי 2017

התערוכה הבינלאומית ה־31 לביטחון

הפורום לביטחון 
ואבטחה בישראל 

אירגון מנהלי הביטחון 
והחירום הבכירים

בשיתוף:

http://www.habitachon.co.il/
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D.O.G.Sec הזרוע הטכנולוגית של קבוצת D.O.G חברה בתחום תכנון והתקנת מערכות אבטחה 
 אלקטרוניות היקפיות משולבות הפועלות באינטגרציה מלאה עם מערכות שו"ב שלנו וצד ג', 

מערכות צפייה חכמות, ניהול וידאו והתראות, ערים בטוחה / ללא אלימות

מאות קילומטרים של מיגון, מערכות אבטחה וטכנולוגיות משולבות המותקנות בארץ וברחבי העולם:

D - GuardD - Guard HFOD - Guard TWD - BAR
סככות אלקטרו מכאניותגלאי תיילים מתוחים אלקטרוניגלאי זעזועים אופטי תת קרקעיכבל גלאי זעזועים

מערכות אלקטרוניות לאבטחה היקפית | גידור | תשתיות תקשורת | אחזקות

 משרד ראשי: טל' 08-9473974
sales@dog-sec.com | www.dog-sec.com | www.hagaderhatova.co.il | orlit@dog-dec.com

 שדות תעופה  נמלי ים  מתקני אנרגיה גרעינית  גבולות מתקנים צבאיים  מתקני כליאה 
תחנות רכבת  יישובים  מפעלי תעשייה  תאגידי מים

מס. ספק משהב"ט: 11013331

mailto:sales@dog-sec.com
http://www.dog-sec.com/
http://www.hagaderhatova.co.il/
mailto:orlit@dog-dec.com


 מצלמת כיפה 4 מגה פיקסל 
 ,)GCI-L4687V אנטי־ונדאלית )דגם

שהושקה לאחרונה על־ידי 
 משווקת על־ידי 

. מתכונות המצלמה:
 ,MOTORIZED ZOOM & FOCUS

120db WDR, אינפרא עד 30 מטר, 
אנליטיקה פנימית ועוד

מצלמת צינור PTZ בטכנולוגיית 
 .  AHD מבית 

 מותקנת על בסיס תשתית 
סטנדארטית ללא כבל פיקוד, 

העברת הפיקוד מבוצעת על־גבי 
 .CoC כבל הווידאו בטכנולוגיית

המצלמה משווקת על־ידי "פיקוק"

מעבירים דף... מחרימים את "שוברים שתיקה" ו־"בצלם" – יוסף פרנקל  6

 .HLS - 8  הכנס הלאומי ה־5 להתמודדות עם מצבי חירום 
למרות ההישגים הטכנולוגיים – תרחישי הייחוס הפכו למורכבים ביותר – שוש פרנקל

 14  הטמעת רכיבי אבטחת טכנולוגיות מידע כגורם מכריע לאמון הלקוחות בארגון 
והחזר השקעה )ROI( – אריה חסון

מברק אובמה ועד באסל גאטס – יוסף פרנקל  16

ה"פורום לביטחון ואבטחה" צועד לעבר העתיד – אלכס נחומסון  18

העתיד כבר כאן. רשת אופנה מפעילה תגי מגן נושאי יכולת איכון GPS  – דני רובין  22

 24  ביקורת ספרים: ירושלים המנדטורית – תככנות בריטית, שלטון ערבי מוטה 
וממסד ציוני רפוי – יוסף פרנקל

סיפורו של דייג – ע. כהן  25

עולם הסייבר ומודיעין תחרותי – ד"ר אבנר ברנע  26

מפגן טיסנים מוצלח לזכרו של ניר לקריץ ז"ל – כתב "הביטחון"  28

מוצר חדשני וייחודי ב־מאל־טק, קרון טקטי. העתיד כבר כאן! – כתב "הביטחון"  32

משלחת ישראלית השתתפה בכנס בתחום ביטחון המים בקנדה – כתב "הביטחון"  34

הרדיפה אחרי הבלתי אפשרי – יוסף קיסטר  36

שריפות בבתים בגלל מזגנים? – אינג' רביב סתיו  39

"מגדלור" ארגוני ורפואי )ORGANIZER & MEDICAL BEACON( מתיאוריה למעשה – ד"ר שי קוניץ  42

עושים חדשות  44

מספקים ביטחון  50

חדשים בשוק  52

עורך: יוסף פרנקל
סגנית עורך: בילי פרנקל

מנכ"ל: צביקה אלון
ייעוץ מקצועי: יגאל מצפי

כתבת וצלמת המערכת: שוש פרנקל
עיצוב:  

דפוס: מיקסם 2000
 מען למכתבים ולפניות:

 ת.ד. 53253 ת"א 6153201
 טל': 03-6449858, פקס: 03-6492574

ffrrnn8@bezeqint.net :דוא"ל

מי ומה בגיליון

מגזין  
נגיש גם באינטרנט, בטאבלט 
ובטלפונים חכמים. 
מפרסמים שכתובתם מופיעה 
במודעה, המודעה תשמש כלינק 
ישיר לאתר בלחיצה אחת

הטמעת רכיבי אבטחת 
טכנולוגיות מידע כגורם מכריע 
לאמון הלקוחות בארגון והחזר 

השקעה (ROI) - עמ' 14

הכנס הלאומי ה־5 
להתמודדות עם מצבי 

חירום - HLS - עמ' 8

ביקורת ספרים: ירושלים 
המנדטורית - עמ' 24

העתיד כבר כאן. רשת אופנה 
מפעילה תגי מגן נושאי יכולת 

איכון GPS - עמ' 22

ה"פורום לביטחון ואבטחה" 
צועד לעבר העתיד - עמ' 18

מברק אובמה ועד 
באסל גאטס - עמ' 16

עושים חדשות  חדשים בשוק  מספקים ביטחון  טכנולוגיות חכמות  ביקורת ספרים  עמדה אישית
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מגזין לענייני ביטחון  בטיחות  אבטחה  כיבוי אש  מיגון וחירום

התערוכה 
הבינלאומית 
לביטחון ה-31 

23-25/5/2017
מרכז הירידים והקונגרסים, ת"א

יום האבטחה הלאומי
המפגש המקצועי ה- 5 של רשויות האבטחה 

וגורמי ביטחון הפנים של מדינת ישראל

Security Premium
כנס ותערוכה של טכנולוגיות אבטחה מתקדמות

Patrolsec
תערוכת כלים ממונעים לכוחות ביטחון, אבטחה, 

הצלה ומבצעים

Security Israel Outlet
יריד המכירות ה-1 בישראל למוצרי אבטחה 

וטכנולוגיות מיגון

Combat Challenge
תחרות כושר קרבי ויכולות מבצעיות

www. secur ity israel .com

נפתחה ההרשמה 
למציגים בתערוכה
3 ימים מלאים של עסקים, קידום 
מכירות, שיווק, מפגש עם לקוחות 
קיימים וחשיפה ללקוחות חדשים

מארגנים:

s i g m a t i m @ n e t v i s i o n . n e t . i l  03-6489339

Strategies Guidance & Management ltd

23-25
מאי 2017

התערוכה הבינלאומית ה־31 לביטחון

הפורום לביטחון 
ואבטחה בישראל 

אירגון מנהלי הביטחון 
והחירום הבכירים

בשיתוף:

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק רשימות וחלקים בלא היתר.

תמונת השער: רוכב 
אופניים המרכיב משקפי  

RAPTOR שבפיתוח 
"אלביט מערכות". 

משקפיים אלו הינם 
חכמים וחדשניים עם 

טכנולוגייה של מציאות 
רבודה אמיתית הקיימת 
במערכות ראש וקסדות 

של מטוסים ומסוקים
צילום: באדיבות דוברות 

"אלביט מערכות"

w w w . h a b i t a c h o n . c o . i l

מגזין לענייני ביטחון • בטיחות • אבטחה • כיבוי אש • מיגון וחירום

מסך אינטרקום דק בעיצוב 
חדשני, קלאסי, כולל שפורפרת 

 מבית   המשווק 
. המסך  על־ידי 

מאפשר שיחה וצפייה בו־זמנית 
והינו קל ופשוט לתפעול

ת
נו

תו
עי

ת ה
חבר מועצ

ת
נו

תו

חבר מועצת העי

מו"ל: יו־פי עיתונות

 "HIKVISION" אינטרקום לווילות מגורים מבית
המשווק על־ידי "HVI", הכולל: פאנל ראשי עם 

מצלמה 1.3 מגה פיקסל ועדשה רחבה 2.8 מ"מ, 
פאנל ראשי עם קורא קירבה ותגים, חיבור קל ונוח 

באמצעות POE, ותכונות נוספות

מצלמת צינור IR עם עדשה 7-22 מ"מ חשמלית 
מבית "DAHUA" המשווקת על־ידי "פימא". המצלמה 

פועלת בטכנולוגיית HT-CVI )חיבור עם כבל 
 IR קואקסיאלי(, זום חשמלי, פוקוס אוטומטי, תאורת

חכמה ל־60 מטר ועוד תכונות מתקדמות

התערוכה 
הבינלאומית 
לביטחון ה-31 

23-25/5/2017
מרכז הירידים והקונגרסים, ת"א

יום האבטחה הלאומי
המפגש המקצועי ה- 5 של רשויות האבטחה 

וגורמי ביטחון הפנים של מדינת ישראל

Security Premium
כנס ותערוכה של טכנולוגיות אבטחה מתקדמות

Patrolsec
תערוכת כלים ממונעים לכוחות ביטחון, אבטחה, 

הצלה ומבצעים

Security Israel Outlet
יריד המכירות ה-1 בישראל למוצרי אבטחה 

וטכנולוגיות מיגון

Combat Challenge
תחרות כושר קרבי ויכולות מבצעיות

w w w. secur ity israel .com

נפתחה ההרשמה 
למציגים בתערוכה
3 ימים מלאים של עסקים, קידום 
מכירות, שיווק, מפגש עם לקוחות 
קיימים וחשיפה ללקוחות חדשים

מארגנים:

s i g m a t i m @ n e t v i s i o n . n e t . i l  03-6489339

Strategies Guidance & Management ltd

23-25
מאי 2017

התערוכה הבינלאומית ה־31 לביטחון
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mailto:ffrrnn8@bezeqint.net
http://www.habitachon.co.il/
http://www.securityisrael/
mailto:sigmatim@netvision.net.il
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אנטקו - מערכות אבטחה • רח' משה אביב 6, אור יהודה 6037128 
www.anteco.co.il • info@anteco.co.il • 03-7354000 'חפש אותנו ב-טל

אנטקו. הכי בטוח בעולם.אנטקו. הכי בטוח בעולם. לפרטים: 03-7354000/16

עושה כניסה!

• בקרי כניסה ברשת, נשלטי תוכנה / עצמאיים 	
• שליטה על מספר בלתי מוגבל של בקרים	
• עד 20,000 מורשים ו-60,000 תנועות	
• שליטה על אשרת כניסה וצפייה בזמן אמת 	
• הפקת דוחות תנועה ונוכחות עובדים	
• הצגה גרפית מתקדמת על גבי המפה	
• תוכנה בעברית וממשק משתמש קל וידידותי	
• תמיכה ב-anti passback מקומי ומערכתי	
• תמיכה בדלת מוטרדת	
• אפשרות הרחבת כרטיס ממסרים	
• אפשרות שליטה ממספר מחשבים	
• שירות ותמיכה של אנטקו	

מערכת בקרת הכניסה של 

אנטקו משיקה בארץ את מערכת                    
המובילה בתחום בקרת הכניסה המנוהלת

מגוון קוראים לפתרון מושלם ללקוח 

קרבה | קרבה+מקודד | ביומטרי | ביומטרי+קרבה 
 WIEGAND פלסטיק | מתכתיים | שיטת עבודה

125KHZ / MIFER / HID תדרי עבודה

http://www.anteco.co.il/
mailto:info@anteco.co.il


יוסף פרנקלמעבירים דף...

פרועה  מתקפה  תחת  נמצאת  ישראל  מדינת 
לה שנועדה  העולם,  ברחבי  לגיטימציה  ־של 
"שו האירגונים  ולקריסתה.  להחרמתה  ־ביא 

ישראל  נגד  פועלים  ו"בצלם"  שתיקה"  ברים 
ומגיעים  העולם  ברחבי  נעים  זו,  במתקפה 
במימון  תרבות,  ולאירועי  לאוניברסיטאות 
פעילותם  נגדה.  להסית  כדי  עוייינים  גורמים 
שקרים  מתעשיית  נובעת  בחו"ל  המקוממת 
מפותחת בעלונים, שהם מחלקים בבתי־ספר 
נכתב שצה"ל מפעיל  גיוס.  לתלמדים העומדים לקראת 

בש מכוון  ירי  לרבות,  תלמידים,  כלפי  אלימות  ־תדיר 
רירותיות וללא סיבה של ממש. פעילותם במבצע "צוק 
איתן" המחישה את דרכם הזדונית. אף כי ישראל מימשה 
את זכות ההגנה העצמית שלה ובמסגרת מלחמת "אין 
ברירה", ניסתה באופן חסר־תקדים בעולם כולו למזער 
את הפגיעה בבלתי־מעורבים, אפילו במחיר סיכון חיילי 
צה"ל, זאת בעוד האוייב משתמש באזרחיו ובילדיו כמגן 
"שוברים  בטילים.  מותקפת  המדינה  כשמחצית  אנושי, 
שתיקה" ו"בצלם" הציגו בעולם את צה"ל כצבא עברייני 
עזה  ברצועת  הפלשתינאים  נגד  מלחמה  פשעי  המבצע 
היו  איתן"  ב"צוק  גם  מלחמה  בכל  כמו  אכן,  הכבושה. 
מקרים חריגים, שבהם חייל או יחידה סטו מערכי טוהר 
הנשק הצה"לי, אבל הם טופלו בייסודיות על־ידי צה"ל. 
הניסיון להציגם מחוץ להקשר, כאילו מייצגים את צה"ל 

אינה אלא עלילת דם.
־ארגון חייב לבחור אם הוא נאבק על עמדתיו במסג
לג מחוץ  נגדה  פועל  או  בישראל  הדמוקרטי  השיח  ־רת 

בולותיה, "שוברים שתיקה" ו"בצלם" בחרו לפעול מחוץ 
לגבולותיה והוציאו עצמם מן השיח הפוליטי הליגיטימי 

בישראל.
הת את  לחשוף  החינוך  מערכת  על  כי  להדגיש  ־ראוי 

עם  להפגישם  זה  ובכלל  רחב  דעות  למגוון  למידים 
האידיאולוגיה של ארץ־ישראל כמו גם עם האידיאולוגיה 
של נסיגה מוחלטת עד השעל האחרון. התלמידים אמורים 
עולם  לגבש השקפת  כדי  לקבל את מקסימום האמצעים 
מסויימת, אך לצד זאת, יש להציב קווים אדומים. לא כל 
עמדה היא לגיטימית ובוודאי לא כל ארגון. כשם שאיני 
הגזעני  להבה  ארגון  נציגי  עם  יפגשו  כי התלמידים  מוכן 
המפעיל אירועים בריוניים, כך איני מוכן לאפשר הכנסתם 

של ארגונים רדיקאליים דוגמת "שוברים שתיקה".
־כתגובה על הצעת החוק שנועדה למנוע מארגונים דו
־גמת "שוברים שתיקה" לפעול בתחומי בתי הספר, הת

עוררה הצעקה המסורתית על "סתימת פיות" ועל ניסיון 
לשטוף את מוחות התלמידים בתעמולה ימנית, לאומית 
ודתית. אף כי הצעת החוק נראית במסגרת "דמוקרטיה 
מערכת  בג"צ.  במבחן  תעמוד  היא  אם  ספק  מתגוננת", 
מבחן  כאילו  האמריקנית,  ההלכה  את  אימצה  המשפט 
של  החלטתה  זכורה  שקרים.  על  גם  גובר  הביטוי  חופש 
"מועצת  נשיאת  כיום  דורנר,  דליה  בדימוס  השופטת 

העיתונות" במשפט הדיבה של מומחד בכרי, כאילו חיילי 
צה"ל פגעו במתכוון בג'נין, בקשישים ובילדים מה שהוכח 
כשקר גס, אך השופטת החליטה לתמוך בחופש הביטוי, 

־אם אין סכנה ודאית למעשה אלימות, אגב, שניים מא
בכרי הורשעו על־ידי בית המשפט בסיוע לחו־  חייניו של

ליית מחבלים, שבאו לבצע פיגוע בישראל ולהגנתם טענו, 
שהושפעו מן הרצח בסרט ג'נין...ג'נין.

ראוי להפעיל חוזר מנכ"ל כדי למנוע מפגשים מן הסוג, 
שיזם מנהל "תיכונט", רן כהן והעיקר, להקים קול זעקה 

ולכונן חרם על המלעיזים על ישראל בחו"ל.

החיזבאללה על הגבול בגולן
של  חיסולה  בסימן  תעמוד   2017 ששנת  דומה 
הח'ליפות האיסלאמית בעיראק ובסוריה, אך גם בהמשך 
"ג'בהת  "דאעש",  ההתמודדות האיזורית עם הטרור של 
אל־נוסרה" ודומיהם. רוסיה היא זו שתכתיב במידה רבה 
אסאד,  משטר  אלה  יהיו  אך  הסורית,  בזירה  הסדר  את 
הציר  להצלחת  מפירותיו.  שיהנו  וה"חיזבאללה",  איראן 

־האיראני עלולות להיות השלכות על הנעשה בגבולה הצ
פוני של ישראל, זאת כאשר המחנה הסוני המתון ימשיך 
שכנראה  פנימיים,  ומפילוגים  כלכלית  מחולשה  לסבול 
ההגמוניה  שאיפות  עם  כראוי  להתמודד  לו  יאפשר  לא 
הישראלי־פל־ הסכסוך   ,2017 שבשנת נראה   האיראנית. 
־שתינאי לא עומד בראש סדר הקדימויות בפתרון המש

ברים במזרח התיכון.
החדש  הממשל  של  המדיניות  תהיה  מה  ברור  לא 
בראשות הנשיא האמריקני הנבחר רונלד טראמפ, אולם 
סביר להניח, שרק ארה"ב יכולה לשנות חלק מן המגרעות 
שתוארו לעיל. לאחר ה־20 בינואר 2017 כל העיינים יופנו 

לוושינגטון.

לחבר בין מד"א לכונני איחוד הצלה
לא מכבר נפטר נהג לאחר שהאמבולנס של מד"א הגיע 
אליו כעבור 10 דקות מרגע שקיבל אירוע לבבי. מד"א יצא 
החייאה  עגלות  עם  הבאים  כוננים  של  במבצע  לאחרונה 

גם ההש לוודאי,  וקרוב  "זכות הראשונים"  ־לאירוע, אבל 
חרדי  ארגון  הצלה",  "איחוד  לארגון  פעה בשטח, שמורה 

וד ערבים  דתיים,  חילוניים,  אלפי  היום  שמונה  ־במקורו, 
רוזים מכל הארץ. כונני "איחוד הצלה" כבר הוכיחו עצמם 
באלפי מקרים, בו העניקו עזרה ראשונה לנפגעים עד לבוא 
מד"א  בין  הנתק  ההצלה.  פעולות  נמשכו  בו  האמבולנס, 
בלשון  וזאת  חיים,  להצלת  מסייע  אינו  והצלה"  ל"איחוד 

המעטה.

שלכם העורך,  

יוסף פרנקל  

מחרימים את "שוברי שתיקה" ו"בצלם"
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אנטקו - מערכות אבטחה • רח' משה אביב 6, אור יהודה 6037128 
www.anteco.co.il • info@anteco.co.il • 03-7354000 'טל

אנטקו. הכי בטוח בעולם.אנטקו. הכי בטוח בעולם.

לפרטים: 03-7354000/16

חדש מאנטקו

קו חדש של מצלמות ומערכות 
הקלטה באיכות מדהימה

 AHD1080P-סמסונג נכנסה לעולם ה
ומציעה קו מוצרים חדש ואטרקטיבי
לשוק הישראלי באמצעות אנטקו:
 קו חדש של מערכות הקלטה
4/8/16 עם מגוון מצלמות
בטכנולוגיה מתקדמת. 

 HD מצלמות כיפה / צינור /
מוסלקת בגלאי, העובדות
בכל ארבע שיטות השידור

IP 66 • 2 • אנטי ואנדלMP-1080P
חיצונית/פנימית • עדשה קבועה/משתנה

המצלמות תומכות בכל השיטות הקיימות:
AHD, CVI, TVI, ANALOG

4 IN 1 

מק"ט 12443 מק"ט 12442מק"ט 12441

מק"ט 12445מק"ט 12444

מק"ט 546020מק"ט 546021

מצלמות 
בקדמת 

הטכנולוגיה

 DWDR • עדשה משתנה/קבועה • אינפרא
 • 30FPS-עבודה במצב ערפל • תמיכה ב •

תמיכה בכבילה של 300-500 מטר 

http://www.anteco.co.il/
mailto:info@anteco.co.il


המשך בעמוד 10 <

כתבה וצילמה: שוש פרנקל

למרות ההישגים הטכנולוגיים המרשימים - תרחישי הייחוס הפכו 
התעשיות  אך  לישראל,  קיום  סכנת  אין  יותר.  ולמסוכנים  למורכבים 
הביטחוניות שלנו אמורות להעצים את פיתוח הטכנולוגיות המתקדמות. 
זהו המסר שעבר מהכנס הלאומי החמישי להתמודדות עם מצבי חירום, 
שעמד בסימן הפיתוחים הטכנולוגיים ושהתקיים ביום רביעי, 9 בנובמבר 

2016 במרכז "וואהל סנטר" באוניברסיטת בר־אילן.
תת־ניצב )בדימוס( ואל"מ )מיל'( מאיר בן־ישי, יו"ר ועדת ההיגוי 
ראש  השאר  בין  בעברו,  ששימש  ומי  בארגונו  שעסק  מי  הכנס,  של 
בצה"ל/פיקוד  דן  מחוז  ומפקד  במשטרת־ישראל  האבטחה  חטיבת 
העורף, אשר פתח את הכנס, עמד בדבריו על הצורך בתיעדוף אתרים 

חיוניים בתקופת חירום.

תא"ל )מיל'( זאב צוק־רם: "עורף זה מקצוע"

המשנה לראש המל"ל )המטה לביטחון  תא"ל )מיל'( זאב צוק־רם 
לאומי( לענייני העורף הרחיב בשאלת אופייה של המלחמה העתידית 
והזכיר, שכל שטחה של מדינת ישראל עומד בפני איום ירי הטילים של 

ה"חיזבאללה" וה"חמאס".
"עורף זה מקצוע", הדגיש תא"ל )מיל'( זאב )וובה( צוק־רם וצריך 
בלשון  וזאת  קל,  יותר  לנו  להיות  הולך  לא  מתנהגים.  כיצד  לדעת 
ישראל היא מספיק חזקה  המעטה, אבל אסור להפריז באיום. מדינת 
ולא נשקפת לה סכנת קיום. הוא גם הדגיש, שסכנת האמונייה במפרץ 

חיפה אינה כצעקתה.

למרות ההישגים הטכנולוגיים - 
תרחישי הייחוס הפכו למורכבים ביותר

תנ"צ בדימוס ואל"מ )מיל'( מאיר בן־ישי מארגן הכנס

יאשה יורבובסקי, מרשות הגז בישראלאל"מ )מיל'( דודי מנצור, מפקד היחצ"א

ד"ר לימור סמימיאן דרש מהאוני' העברית

תת־אלוף )מיל'( זאב )וובה( צוק־רם, המשנה לראש המל"ל
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אין לעמדתו מערכות הגנה על כל המדינה ויהיה צורך בתיעדוף אתרי 
מיגון על־פי סדר חשיבותם הלאומית, דוגמה לתיעדוף גבוה הוא מיגון 
קווי הולכת החשמל והגז. אילוץ זה מחייב תובנות מצד האוכלוסייה. 
ככל  במקלט",  לא אטפל  ולכן  ברזל  כיפת  לי  "יש  לומר,  לאזרח  אסור 
שאנו מבקשים לתת את הדעת על פיתוח טכנולוגיות חדשות כדי לשפר 

את שיגרת החירום, כך אסור לנו לצפות מהן לפתרונות מוחלטים.
המשנה לראש המל"ל, נתן מספר סימני זיהוי בשיפור מיגון העורף. 
ובכל  זמן  בכל  לפעול  יכולת  אדום",  "צבע  אתרעות  של  מוחלט  גילוי 
)לאן  אוכלוסייה  לפינוי  אילוץ  קיים  אם  גם  ביממה,  שעות   24 תנאי, 
מפנים, אם כל שטח המדינה נמצא תחת מתקפת טילים? )ש.פ.(, יכולת 
חופש  המדינה  לקברניטי  לאפשר  כדי  אמיתיים  מצב  תרחישי  לבנות 
פעולה בקביעת אסטרטגיית הלחימה. המשנה לראש המל"ל הצביע גם 

על חוסרים הטיעונים שיפור בהקדם. 
אנו לא יודעים למשל להעביר מידע באופן שוטף בין גורמי החירום 
ועדיין לא מדברים בשפה משותפת. אף כי ישראל הופכת בזמן חירום 
לאי המוקף אוייבים, היא תדע להסתדר עם האיומים, כך לדבריו, אבל 
טכנולוגיות  יותר  לפתח  תבע  הביטחוניות  לתעשיות  נרגשת  בפנייה 

מיגון עתירות ידע, כדי להתמיד בשיפור מוכנות העורף.

ד"ר לימור סמימאן דרש: אי־ודאות מחייבת היערכות
למדיניות  "פדרמן"  הספר  מבית  דרשה,  סמימאן  לימור  ד"ר 
אי־ של  שמצב  הבהירה,  העברית  באוניברסיטה  וממשל  ציבורית 
באמצעות  אלא  נוסף  ידע  באמצעות  לפתרון  ניתן  אינו  ודאות 
העבר.  מאירועי  לקחים  ולימוד  תרחישים  הכללת  נכונה,  היערכות 
תרחישים  תחקירי  על־פי  בתכנון  הצורך  את  הדגישה  סמימאן  ד"ר 
אפשר  עורפי  חוסן  מראש.  ידועות  אינן  התוצאות  כאשר  שונים, 

לקבל רק דרך היערכות נכונה.

אל"מ )מיל'( דודי מזרחי: צוברים מידע תוך כדי החילוץ

אל"מ )מיל'( דודי מזרחי, מפקד יחידת החילוץ הארצית )יחצ"א( של 
פיקוד העורף, ומי שפקד על מבצע החילוץ עם קריסת החניון ברחוב 
הגיעו  החירום  גורמי  שכל  הדגיש,  בתל־אביב,  החייל  ברמת  הברזל 
ו־74 הפועלים שהו  13 קבלנים  כדי הפעולה.  וצברו מידע תוך  לשטח 
כך  אחרונים,  "פינישים"  בשלבי  העת  באותה  שהיה  החניון  בשטח 

שכמות העובדים הייתה מועטה יחסית.
האירוע התרחש בשעה 11.27. נציגי היחצ"א הגיעו למקום האירוע 
והצלה  כבאות  זק"א,  נציגי  גם  התייצבו  העת  באותה  ב־11.50.  כבר 
הטלפונים  איכון  באמצעות  באתר  לכודים  באיתור  התחילו  ב־12.50 
הסלולאריים, עד שהתברר כי האיכון גוזל את הסוללה של הטלפון, לכן 

חיפשו דרכים אחרות לאיתור.
לאיכון  צוות  היתר  בין  גוייס  שלחילוץ  מציין,  מזרחי  )מיל'(  אל"מ 
סלולארי וכן צוות עם ציוד חדיש ומתקדם הנמצא בשלבי פיתוח וניסוי 
בחברת "אלתא" הנקרא מערכת "אלומה", שנוסה מבצעית ברמת החייל 
באיטליה,  האחרונה  אדמה  רעידת  התרחשה  כאשר  הראשונה.  בפעם 
"אלומה" לאיטליה, אך האיטלקים  "אלתא" הציעה להביא את מערכת 
לא הסכימו. הוכנסו מכשירי מדידה וחולקו הגזרות עם החיילים הסדירים 
כדי לסלק את העפר. ראוי לציין שביום האירוע נשפכה כמות אדירה של 
עפר על גג החניון מתוך כוונה לשתול עליו גינה. הטרקטור ששפך את 

העפר צנך 4 קומות ונשאר תקין והיחצ"א השתמשה בו די הרבה.
לפגוע  מבלי  אך  לחללים.  להגיע  בצורך  השתקף  אי־הוודאות  מצב 
בניצולים. כל תקרות החניון צנחו כפלטה אחת מעל השנייה. לא היה 
בין הפלטות חלל־אוויר. אל"מ )מיל'( מזרחי ניסה לחקור ולהבין, איך 

המשך בעמוד 12 <

מראות מהתערוכה והתצוגה בכנס
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 DAHUA מתוצרת ULTRA SMART פימא מציגה את סדרת מצלמות
מצלמות ה 4K החדשות עם יכולות עיבוד וסינון מתקדמות ברזולוציה 12 מגה פיקסל

 DAHUA מבית ULTRA SMART מצלמות

DAHUA. העתיד כבר כאן.

רח‘ הצורף 5, אזה“ת חולון  מכירות ותמיכה טכנית 03-6506400
support-il@pima-alarms.com www.pima.co.il
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האתר בנוי, אבל היו לו קשיים, היות וחלק מהקבלנים ומהמהנדסים היו 
עצורים במשטרה והיחצ"א ביקשה לשחררם על־מנת לבדוק, איך בנוי 
החניון והיכן היו האנשים. למקום הובאו מנופים ענקיים והוצאו 1000 
מ"ק של אדמת חמרה לרחוב רחוק מהאתר 3000 מ"ק אדמה, 4000 מ"ק 
הזמן  כל  נוספת.  לקריסה  קיימת סכנה  הייתה  ועוד. אולם  גרוס  בטון 

נעשתה הערכת מצב עדכנית.
החופרים,  הכלים,  כל  עם  בעצימות  היה  מזרחי,  אל"מ  השני,  ביום 
כל  נמצא  היכן  ידע,  כבר  הוא  הפעם  לנפגעים  להגיע  ומנסים  מפנים 

נפגע, זאת באמצעות איכון הטלפונים והמידע מן הקבלנים.
ביום השלישי, הובאו למקום 2 בגרים, שייצבו את המבנים שנותרו 
אי  חדשה,  בעייה  התעוררה  אז  אבל  ממקום,  יזוזו  שלא  כדי  במקום, 

אפשר היה לחפור מתחת למבנים בגלל חדירת מי תהום.
מאמץ איתור כלל, שימוש בכלבי יחידת "עוקץ" שכללו כלבים לגילוי 
פצועים,  תשאול  סלולארי,  איכון  גופות,  לגילוי  כלבים  וכן  ניצולים 
אמצעים אקוסטיים, ססמיים ואופטיים ששקפו טכנולוגייה מתקדמת 
ביותר. המחלצים עבדו 145 שעות ברצף. יהודה משי זהב עבד בשישי 

שבת כדי לאפשר לאחרים, שלא לחלל את השבת.

מסלול משרד הבריאות, שנופל זו הפעם החמישית בידיה האמונות 
של נועה שמיר־חסדאי העלה סוגיות אתיות בטיפול בנפגעים. בעבודה 
מול התקשורת ובשיתוף אירגוני הצלה בינלאומיים בטיפול במצבי אסון. 

מר יאשה יורבובסקי: "לתכנון נכון, ציוד טוב 
ותחזוקה נכונה גורמים לרמת סיכון נמוכה"

יאשה יורבובסקי, המהנדס הראשי והממונה על הבטיחות ברשות הגז 
בישראל התייחס בדבריו על דרכי ההפקה התמיכה והאספקה של הגז 
אסדה,  בבטיחות.  גם  עוסקת  מתברר,  כך  הטבעי,  הגז  רשות  הטבעי. 
שפרושה אי מלאכותי, שואבת מן הים את הגז, כאשר עדיין הוא לא 
נקי, מטפלת בו ומזרימה אותו לקווים. הרשות עושה סיור על הקווים 
בניגוד  1.20 מטר  בעומק של  מצוי  הצינור  ביום.  פעם  הגז  הובלת  של 
למקובל בעולם שהוא רק 80 ס"מ. הצינור נמצא מתחת לפני הקרקע 
ולא על פני הקרקעית, שכן במצב הפוך היה גורף סחף של החול. אנו 
יורבובסקי, הכל  הראשונים בעולם במערכת ההובלה בים, כך התגאה 
קבור ומרוחק מן החוף מעל לשני ק"מ. "תמר" הוקמה ב־2009 ומספקת 
עד 40 אלף טון. "לויתן" מספקת 80 אלף טון. מערכות החלוקה עשויות 

מפליאטילאן ומערכת ההובלה מפלדה.

גיל שנער: עדות ממקור ראשון על האסון בהאיטי
גיל שנער המשמש כמחלץ מטעם האו"מ דיבר מניסיונו על מבצעי 
כי  אף  הרוגים  באלף  שנאמד  אסון,  התרחש  שם  בהאיטי,  החילוץ 
רשמית הוכרז רק על 500 הרוגים. האסון לווה במעשי בריונות רבים 
ובשוד בראש חוצות. המדינה הענייה הזו, אולי הענייה ביותר בעולם, 

שעדיין זקוקה לסיוע של כ־120 מיליון דולר בתרופות ובמזון.
יש לציין שבמסגרת הכנס נערכה בקומת הקרקע תערוכת אמצעים 

ותצוגת טכנולוגיות.
הכנס והתערוכה אורגנו על־ידי חברת "סיגמאטים", בהנהלת ליאור 

כספי וזאב עומר. 

משתתפי הכנס

הכנס לאומי להתמודדות עם מצבי חירום הוכח כמפגש פסגה 
ההתמודדות  על  האחראים  והגופים  הגורמים  כל  של  מקצועי 

והטיפול במצבי חירום ובאסונות ברמה הלאומית.
עגול(  )שולחן  רב־תכליתי  ודיון  מקצועי  בשיח  לווה  הכנס 
הקשור  בכל  הציבורי  היום  סדר  על  הנמצאים  מורכבים  בנושאים 
והאזרחיים  והממכלתיים  הציבוריים  הגופים  ולמוכנות  להיערכות 
להתמודד עם האירועים והשלכותיהם. הכנס היווה עדות לפעילות 
האחרונה  בשנה  בנושא,  שנעשים  וללמידה  לתרגילים  הרבה, 

במדינה.
"רשות החירום הלאומית" )רח"ל( הינה הגורם העליון האחראי 
לאומיים. הרשות מבצעת תרגילים  חירום  למצבי  להכנת המדינה 

ומשימות מיוחדות להכנה ולהיערכות.
בתחום  התפקידים  בעלי  לכל  איפשר  הלאומי  החירום  כנס 
ובמשמעויות  אופרטיביות  בסוגיות  ולדון  ביחד  לשבת  החירום 
הנובעות מפעולתם ומיחסי הגומלין הנוצרים בשטח בעת הפעילות 

להצלת חיי אדם.
"שולחן עגול", בו יושבים יחד אנשי משרד הבריאות, שוטרים, 
וביטחון  חירום  מנהלי  בצד  והצלה,  כבאות  הפנים,  משרד  אנשי 
ולהעלות  אפשריות  תקלות  להציף  מאפשר  וברשויות,  בארגונים 

רעיונות לשיתופי פעולה ולשידרוג המענה המתוכנן למצבי החירום.
נושאי החוסן הלאומי והחירום להיערכות למצבי חירום איפשרו 
למשתתפי הכנס להרחיב את הדעת על מצב הנפשי והתודעתי של 

הניצול, אותו הם עומדים לפגוש וללמוד על הסיוע הרצוי לו.
בעלי תפקדים רבים המבינים את חשיבותו של השלטון המקומי 
במתן מענה ראשוני נטלו חלק בדיון על תפקיד המערך הראשוני. 
מוזר היה לראות שארגון הקב"טים של השלטון המקומי, לא נטל 
חלק במסלול זה ולא השתמש בבמה המקצועית לקידום מוכנותם 

ויכולתם של הקב"טים, אנשי הרשויות המקומיות.
בישראל",  ואבטחה  לביטחון  ה"פורום  חברי  בנוכחותם  בלטו 
ארגון המנב"טים הבכירים, אשר תמיד רואים בכל אירוע מקצועי 

הזדמנות להעשרת הידע והלמידה. 
מארגני הכנס, "סיגמאטים" כבר מתכננים את הכנס בשנת 2017 

אשר יעסוק כנראה ברעידת אדמה.
לכנס חשיבות ציבורית רבה בעצם עיסוקו בנושאים העומדים 
על סדר היום של מערכות החירום והביטחון בישראל. קיומו הוכח 
השטח,  המוכנות  של  וליכולות  למודעות  גדולה  תרומה  כמעלה 
במדינת  חירום  לשעת  ההיערכות  ליבת  את  המהווים  למשתתפיו 

ישראל ולציבור כולו. 

סיכום
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Expect The UNexpected

מערכות ומצלמות IP מהמתקדמות בעולם

מערכות וטכנולוגיות חדשות מבית uniview יוצאות לדרך ברבעון השני 
של שנת 2017 כולל LPR. המערכות כוללות אנליטיקה מתקדמת ועוד 

פיתוחים רבים אשר יופיעו בגרסאות החדשות

Uniview נציג רשמי ובלעדי של
Home of Technology



אריה חסון*

"החזר השקעה" )הידוע גם בקיצור הלועזי
 ROIאו כ־ Return on Investment  - ROI
- Rate of Return( הוא מדד כלכלי להערכת 
הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, 

זמן או משאבים אחרים )ויקיפדיה(.
"רד־ חברת  ע"י  לאחרונה  שנעשה  מחקר 
הט" קובע כי "חשש האבטחה הבולט ביותר 

בארגונים הינו אובדן אמון הלקוחות" )דיילי מיילי 1.3.2016(.
נראה שאין ויכוח על כך, שאובדן אמון לקוחות יכול לפגוע קשות 

מיטוטו  כדי  עד  שהוא  ארגון  בכל 
אופיו:  יהיה  אשר  יהיה  המוחלט, 
ממלכתי,  גם  כמו  שירותי,  עסקי, 
בנתונים  עוסקים  כולם  שכן  צבאי, 
צרכנים  להם  שיש  תוצרים,  המניבים 
בו אמון,  יאבדו  ובאם אלה  ולקוחות, 
הם ידחו את שירותיו או מוצריו ויפנו 
מהימנות  אחרות,  לאלטרנטיבות 

ובטוחות יותר.
המצוטטות  המחקר  תוצאות 
אינן  זה  קצר  מאמר  של  בפתיח 
העובדה  לנוכח  ועיקר  כלל  מפתיעות 
תחום  טוטא  בהן  ארוכות,  שנים  כי 
אל  המידע  טכנולוגיות  אבטחת 
ל"סייבר"  שהפך  )עד  לשטיח  מתחת 
ממקבלי  חלק  על־ידי  לאל...(  תודה 
כולל  השונים,  בארגונים  ההחלטות 
בתירוצים  עצמם  המנמרי"ם  ידי  על 
בפרופיל  שטופל  או  ומשונים,  שונים 

נמוך ביותר כדי לצאת ידי חובה, עמד בראש כולם כמעט תמיד התירוץ 
המוכר כל כך לכל מי שעסק בנושא: "אבל מה זה תורם לנו? זו השקעה 
כספית מיותרת, שאינה מניבה לארגון שום תועלת כלכלית שהיא...", 

וכיו"ב תירוצים מתירוצים שונים בלתי־ענייניים ורציניים בעליל. 
השירות  נותני  הארגונים  למנהלי  להוכיח  הניסיונות  כל  ואכן 
והיצרנים, כי הטיפול בתחום אבטחת טכנולוגיות המידע, באמצעותן 
הוא מספק שירות ללקוחותיו, מוקדם ככל שניתן, הינו בבחינת הקדמת 
תרופה למכה וכי פגיעה במערכות אלו וכן דלף מידע מהן או שיבושו, 
עלול לפגוע בו ביטחונית, עסקית, כלכלית, תדמיתית וכיו"ב, נפלו בדרך 

כלל על אוזניים אטומות.

אי־נקיטת  כי  אלה  ארגונים  למנהלי  כשהוסבר  גם  מזאת,  יתרה 
אמצעי הגנה על מידע חיוני ויקר השייך ללקוח מהווה הלכה למעשה 
חלקם  כלפיו,  בוטה  אמון  הפרת  תוך  שלו  המידע  הזנחת  של  פעולה 
הגדול לא התרצה והתעלם בעליל מהסברים אלה משום שמשמעותה 
פיקוח  הגנה,  באמצעי  לנקוט  הצורך  בעצם  הייתה  שכזו  הסכמה  של 
לא־קטנה,  משאבים  השקעת  קרי,  בידם,  המופקד  המידע  על  ובקרה 
את  "לשבור  צריך  וכעת  מראש  תוכננה  לא  מהמקרים  גדול  שבחלק 

הראש", איך עושים זאת. 
פיננסיים  ארגונים  וכן  הבנקים  היו  זה  בעניין  מהכלל  יוצאים 
שונים, שחששו מפגיעה ישירה בעסקיהם כתוצאה מגניבת כספם של 
לקוחותיהם, כמו גם מנזק קשה במוניטין שלהם כתוצאה מפרסומים על 

וביטחוניים,  גופים ממלכתיים  גם  פגיעה במחשביהם בתקשורת, כמו 
שהקדימו לפני כולם להבין ולהפנים את הפוטנציאל הטמון בסיכונים 
הקיימים בטכנולוגיות המידע הממוחשבות ושמיהרו להטמיע וליישם 
באופן עצמאי אמצעי מידור, פיקוח ובקרה, עוד בטרם גובשו רגולציות 

ונוהלים מגזריים מפורטים בנושא.
ושיבוש  דליפה  תקיפה,  אירועי  ובעולם  בארץ  להתפרסם  משהחלו 
מידע וכן, אירועי תקיפה מכוונים למערכות מידע בכוונה לשבשן מסיבות 
שונות ומשונות, החל לחלחל הצורך בהגנה על הנתונים הדיגיטאליים, הן 

מצד הלקוחות והצרכנים והן מצד הארגונים - נותני השירות.
אחרי  כפטריות  לצוץ  שהחלו  המגזריים,  המידע  אבטחת  דרישות 

הטמעת רכיבי אבטחת טכנולוגיות מידע 
כגורם מכריע לאמון הלקוחות בארגון 

)ROI( והחזר השקעה

*הכותב הינו מייסד ודירקטור ב"אבנט מערכות מידע"

אילוסטרציה | שאטרסטוק

תקיפת מערכות מידע
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הגשם, הן על־ידי הרגולטורים הרלוונטיים, הן על־ידי מקבלי השירות 
והן על־ידי נותני השירות, החלו להוות נדבך משמעותי ביותר בסיפור 
עד כדי הפיכתו לתנאי הכרחי לזכיית חברות המחשוב במכרזי קבלת 
שירות, כאשר בפועל יישום דרישות אלו על־ידי החברה הזוכה, הביא 
בדרך כלל ובנוסף לכך גם ל"ניקוי אורוות" ועשיית סדר המשמעותיים 
זו  פעילות  הלקוח.  של  המחשוב  במערכות  פעם  אי  שבוצעו  ביותר, 
שבוצעה ומבוצעת כמהלך מקדים לביצוע סקר סיכונים, הן באמצעות 
תוכנות ייעודיות והן באופן מינהלי, כללה בין היתר מיפוי מדויק של 
מערכות המידע, קבלת תמונה עדכנית של זרימת המידע ברשת, ביטול 
מיותר  אחסון  נפח  שתפשו  ובלתי־רלוונטיים  ישנים  וקבצים  ספריות 
משתמשים  חשבונות  ביטול  ויעילותה,  המחשוב  פעילות  על  והכבידו 
ביטול  לגנב,  הקוראת  פרצה  המהווים  ובלתי־פעילים  מיותרים 

אפליקציות מיותרות וכיו"ב. 
אין ספק כי שיפור ביצועי המחשוב כתוצאה מעשיית סדר זו הביאה 
לחיסכון כספי משמעותי לארגונים שעשו כן, וזאת בנוסף למניעת נזק 
כלכלי ועסקי פוטנציאלי, שיכול היה להיגרם לארגון )ובפועל אף נגרם 
כפועל־יוצא  מראש  שנמנע  שכזו...(,  בפעילות  נקטו  שלא  לארגונים 
מביצוע סקר הסיכונים הארגוני והטמעת רכיבי האבטחה הנדרשים, הן 

המנהליים והן הטכנולוגיים כפועל יוצא ממנו.
במכרזים  המידע"  "אבטחת  בסעיף  יותר  גבוה  ניקוד  קבלת  גם 
הכריעה  פוטנציאליים,  ללקוחות  מחשוב  ומוצרי  שירות  ובהצעות 

הלקוח  של  להחלטתו  הנוגע  בכל  מובנות  מסיבות  הכף  את  ומכריעה 
הפוטנציאלי להעדיף את שירותיו או מוצריו של ספק המחשוב על פני 
אבטחת  רכיבי  הטמעת  כי  ספק  מכל  למעלה  המוכיחה  עובדה  השני, 
מצמצמת  כלכלית,  משתלמת  השירותים,  או  המוצרים  בחברת  מידע 

נזקים כלכליים לארגון, מחזירה לו את ההשקעה ואף למעלה מכך.
בעיתונות  לאחרונה  שפורסמה  נוספת  ידיעה  לכך  בהקשר  אצטט 
בתחום  מכבר  לא  שביצעה  בסקר,  קובעת   PWC חב'  לפיה,  המקצועית 
הונאות  בוצעו  מהארגונים  בשליש  כי  בארגונים,  הכלכליות  ההונאות 
שכאלו, וכי שליש מהן בוצעו במערכות המחשוב הארגוניות, כשחלק מהן 
דיווח על עלויות כספיות העולות על מיליון דולר כתוצאה מהונאות אלו. 
נדמה לי אם כך, שאין ויכוח בתפיסה שארגון כלכלי כמו בנק או חברת 
ביטוח שיחווה הונאות כלכליות שכאלו, עלול להינזק עוד יותר כתוצאה 
להם  מספק  שאינו  משום  אותו  שינטשו  לקוחותיו,  של  אמון  מחוסר 
תשתית הגנתית נאותה ויפנו לארגונים מתחרים מאובטחים יותר לדעתם.
מושכלת  השקעה  וחד־משמעית:  ברורה  שהמסקנה  כן  אם  נראה 
שמעמיד  המידע,  טכנולוגיות  אבטחת  בתחום  הארגון  של  ויעילה 
לרשות לקוחותיו, לא רק שהפכה להיות גורם מכריע באמון שרוחשים 
אליו לקוחותיו המבדלים אותו מארגונים אחרים, שלא עשו כן, ובכך 
לא־זו בלבד, שמחזירים לו בעצם את עלויות ההשקעה בתחום, אלא גם 
מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים הקיימים לארגון בתחום הונאות 

המחשב, כך שהרווח בסופו של יום הינו כולו שלו. 
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יוסף פרנקל

בגדה  ההתנחלויות  כל  את  להוקיע  הביטחון  מועצת  החלטת 
המערבית כולל רחבת הכותל כבלתי־חוקיות, זאת בהוראתו הישירה 
של הנשיא האמריקני היוצא ברק חוסין אובמה )על שם בוראק, סוסו 
של מוחמד(, לא נתקבלה כהפתעה, הגם שהיו סימנים להטלת וטו על 

קבלת החלטה אנטי־ישראלית.
ויתכן,  ההפחדות  ממסע  מדי  יותר  להתרגש  רצוי  לא  ובכל־זאת 
ביהודה  היהודית  ההתיישבות  את  תחזק  הזאת  ההחלטה  שדווקא 
הריבונות  החלת  את  לקדם  ישראל  ממשלת  את  ותדחוק  ובשומרון 

הישראלית, לפחות על חלקים מאיזורים אלה.
אף כי הממשלות האחרונות הקפיאו את הבנייה ביהודה ובשומרון 
ואף בירושלים כדי שלא לתת לגורמי חוץ לפעול נגדנו באו"ם, התנהגותו 
של הנשיא האמריקני היוצא בפרשת החלטת מועצת הביטחון מלמדת, 
שלא משנה כמה נתאמץ להשביע את רצונם של שונאי ציון, אלה לא 

יהססו מלפעול עד לגירוש היהודי האחרון מנחלת אבותיו.
של  ה"כיבוש"  נגד  דומות  החלטת  העבירה  לא  הביטחון  מועצת 
או  בנגרנו־קרבאך  ארמניה  או  בקרים  רוסיה  או  בקפריסין  טורקיה 
ישראל.  נגד  באובססיה  מדובר  כי  שמוכיח  מה  במערב־סהרה,  מרוקו 
הצעה דומה במקצת נתקבלה ב־1980, מה שלא מנע מישראל מליישב 

מאות אלפי יהודים בלב הארץ. 
חרמות  ישראל  על  להטיל  עויינות  מדינות  ממריצה  ההחלטה 
מההחלטה  נגדה.  לפעול  כל־שהוא  גוף  מחייבת  אינה  אבל  ועיצומים, 
הביטחון  מועצת  את  המסמיך  האו"מ  למגילת  השביעי  הפרק  נעדר 

ישראל  שונאי  אמנם  החלטותיה.  את  לאכוף 
ראינו  וכבר  כהתחייבות  ההחלטה  את  יפרשו 
הרדיקאלי  השמאל  בקרב  שמחה  צהלות  גם 
ההצהרות  אבל  התקשורת,  באמצעי  ופרשנינו 
דונלד  הנכנס  הנשיא האמריקני  והתגובות של 
 ,2017 בינואר  ה־20  שאחרי  מלמדות,  טראמפ 
הדברים עשויים להשתנות מקצה לקצה וחשוב 
מה שיעשה הממשל החדש. הנשיא האמריקני 
הנכנס כבר הודיע, שההחלטה הקשה לישראל 
נעשה  אבל  השלום,  השגת  על  תקשה  באו"מ 
יצא  ההצבעה  לפני  עוד  הכל.  למרות  זאת 

טראמפ בקריאה לממשל אובמה להטיל וטו על ההצעה, שכן רק משא 
ומתן ישיר יביא שלום בין ישראל לפלשתין ואף ציין, שמדובר בהצעה 
התבטא  הלבן  לבית  המירוץ  במהלך  הישראלים.  כלפי  בלתי־הוגנת 
טראמפ נגד האו"ם ונגד ההחלטות האני־ישראליות במסגרתו. בינתיים 
מינה הנשיא האמריקני הנכנס את יועצו היהודי עו"ד ג'ייסון גרינבלט 
המזרח־תיכוניות  בסוגיות  כולל  הבינלאומי  למו"מ  המיוחד  כנציגו 
המשפטי  כיועץ  שכיהן  גרינבלט  ישראלי־פלשתינאי.  ומתן  והמשא 
הראשי של עסקיו, שימש גם כאחד מיועציו הבכירים בנוגע לישראל 
העיסוק  על  שבנוסף  אורטודוקסי,  ביהודי  מדובר  הבחירות.  במערכת 

במו"מ הישראלי־פלשתינאי, ייעץ לנשיא הנבחר בסוגיות סחר.
תורמת  לא  הביטחון  מועצת  של  והבזוייה  המקוממת  ההחלטה 
בבירה  חדשות  דיור  יחידות  אלפי  בירושלים.  הבניה  בקצב  להאטה 

הממומקמות מעבר לקו הירוק, צפויות לקבל אישור בשבועות הקרובים. 
היחידות המאושרות, נמצאות בין השאר בשכונת גילה, בגבעת המטוס 
וברמת שלמה. בסך הכל צפוי אישור לבניית 500 יחידות דיור חדשות 

מעבר לתחומי הקו הירוק.
סכנות החלטת מועצת הביטחון טרם התפוגגו, אבל טראמפ כנראה 
טענו  היום  עד  אם  לירושלים.  ארה"ב  שגרירות  את  להעביר  נחוש 
עסקים,  איש  טראמפ  הנה  שלהם,  לאינטרס  מנוגד  שזה  האמריקנים, 
שאינו מחוייב ל"פוליטיקל קורקט" יהיה ההנשיא האמריקני הראשון, 
המכיר בירושלים כבירת ישראל. הוא רואה, שהרוסים נוקטים עמדה 
מבין, שהגמגום של  הוא  מוביל.  והפכו לשחקן  במזרח התיכון  ברורה 
והפך אותה  אובמה החליש את ארצות הברית במזרח התיכון  ממשל 
היא,  סביבו  הצוות  ותפיסת  תפיסתו  באיזור.  לא־משמעותי  לשחקן 
ירחיק את השלום.  שהצעד הזה של העברת השגרירות לירושלים לא 

אדרבא, מדובר בהצהרה מחייבת, שארצות הברית עומדת לצידה של 
ישראל חד־משמעית. הממשל החדש יציע שיתוף־פעולה איזורי למיגור 
"דאעש" ולחיזוק הכלכלה והיציבות. מי שילך עם הממשל החדש ירוויח 
ומי שילחם בו יפסיד. בחירת דיוויד פרידמן, אף הוא יהודי אורטודוקסי, 
שיש לו בית בירושלים ושתומך בהתנחלויות, כשגריר המיועד לישראל 
מלמדת על זניחה מוחלטת של פתרון שתי מדינות ברוח משנתו של ביל 
קלינטון. הפלשתינאים ובראשם מחמוד עבאס )אבו־מאזן(, שצהלו על 
החלטת מועצת הביטחון מגלים עצבנות רבה לקראת כניסתו של הנשיא 
הנבחר לבית הלבן. כבר בשיאו של מערכת הבחירות האמריקניות, הם 
לא שמרו על איפוק. כל אימת שטראמפ פיזר הצהרות לטובת ישראל. 
בנימין  ישראל  ממשלת  ראש  עם  פגישה  לאחר  האחרון  בספטמבר 
נתניהו, שבו אמר טראמפ כי אם יבחר לנשיא תבחור ארה"ב בירושלים 

 מברק אובמה 
ועד באסל גאטס
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כבירתה הבלתי־ניתנת לחלוקה של ישראל, הצהיר מנכ"ל הוועד הפועל 
בחוק  זילזול  מדגימה,  הזאת  ההצהרה  כי  עריקאת,  סאיב  אש"פ,  של 
הבינלאומי וצפצוף על החלטות האו"מ. כאשר החו לצוף הדיווחים על 
מהלך  כי  עריקאת  הזהיר  לירושלים,  האמריקנית  השגרירות  העתקת 
לעמדתו,  לכאוס.  האיזור  את  ויגרור  השלום  תהליך  להרס  יביא  כזה 
לירושלים היא, שארצות הברית תומכת  משמעות העברת השגיררות 
רק  לא  המפנה  נקודת  תהיה  וזו  ישראל  של  הקיצונית  באידיאולוגיה 
זאת,  בכל  אז  הערבי.  העולם  יתר  עבור  גם  אלא  הפלשתינאים  עבור 
לא כדאי להפסיק להיות דרוכים, אבל יתכן שממשל אובמה מהווה רק 

אנקדוטה בלתי־מחייבת במערכת היחסים הישראלית־אמריקנית.
באסל גאטס,  ומעניין לעניין, אי אפשר משלא לחוש כעס על ח"כ 
מי שניסה להבריח טלפונים סלולאריים לאסירים הביטחוניים. יחד עם 
זאת, לא צריך לשכוח כי מי שלוקח לנו את בדיקות הדם הן, בין השאר, 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  של  האחרון  הסקר  ישראלית,  ערביות 
לחיות  מעדיפים  ושרובם  ישראליים  חשים  הערבים  שרוב  מלמד, 
בישראל. עובדה בולטת היא, שבתשתית טרור הסכינים, ערביי ישראל 
שתרמו  ישראליים,  ערבים  היו  אמנם  אירועים.  בשני  רק  חלק  לקחו 
לשבוע השריפות, אבל במקביל היו גם כאלה, שפתחו את דלתותיהם 
ליהודים, מי שבתיהם נפגעו באש. מחקר שפורסם מלמד ש־61 אחוזים 

הפלשתינאים  לבעיות  דואגים  שמנהיגיהם  חושבים,  ישראל  מערביי 
שמחוץ לישראל על חשבון בעיותיהם שלהם.

אין ספק שנעשה משגה בהעלאת אחוז החסימה. המפלגות הערביות 
שהיו  הכנסת,  חברי  כל  את  לכנסת  והכניסו  אחת  לרשימה  התאחדו 
נכנסים גם ברשימות נפרדות והפכו לרשימה חשובה בכנסת. הראייה 
היא, שהקיצונים ביותר הם הקובעים את הקו, בו הולכת המפלגה. אין 

סיבה, שכך יהיה המצב וראוי לבטל את אחוז החסימה.
הממשלה  על  ישראל,  ערביי  בעמדת  חיובי  לשינוי  להביא  כדי 

להשקיע בשלושה מישורים: 
בעיקר  הערבי,  במיגזר  הכלכלי  בתחום  שהובטח  מה  א.  לבצע 
לשוק  לכניסה  המפתח  זהו  בחינוך.  פחות  לא  אך  בתשתיות, 

העבודה ולהעלאה ברמת החיים. 
לא  הגדול  שחלקה  בנגב,  הבדואית  ההתיישבות  את  ב.  להסדיר 
להחיל  ראוי  בסיסיות.  תשתיות  ושנעדרים  בבעלותה  בשטחים 
התוכנית,  ברוח  המצב  מן  הנובעות  החמורות  לבעיות  פתרון 
שעיצב ח"כ בני בגין. כל המתנה נוספת הופכת את המצב למסובך 

ביותר. 
הערבית.  האוכלוסייה  במרכזי  והסדר  החוק  באכיפת  ג.  דחיפות 
של  הרבה  המעורבות  היא  מספיק  נעשה  שלא  לכך,  ההוכחה 
הערבים בעבירות תנועה. המשטרה אמורה לקבל תקציב מיוחד 
על־ החוק  אכיפת  להוכחת  ברורים  מדדים  עם  תוכנית  ולהציג 

ידה. בעייה נוספת היא איסוף הנשק הבלתי־חוקי, שכבר מצביע 
אינו  הערבי  במיגזר  החוק  לאכיפת  המאמץ  מתונה.  הצלחה  על 
עונש אלא אינטרס של המדינה ולא פחות של התושבים עצמם. 
הם הנפגעים העיקריים מכך, שמשטרה לא פעלה עד כה מספיק 

באיזורי מגוריהם.
לא צריך להתחנף לאוכלוסייה הערבית ואם יש בה עבריינים נוסח 
גטאס, ראוי להענישם במלוא חומרת הדין לאחר שתוכח  באסל  ח"כ 
אשמתם, אבל באותה מידה, אסור לחוקק מקרים המציקים לאוכלוסייה 
הערבית. אם מדינה באירופה הייתה מחוקקת חוק נגד הכשרות בלבד, 
בטענה שהיא מרחמת על בעלי חיים, היינו רואים בכך צעד אנטישימי. 
כך פחות או יותר נראים ההסברים לחוק המואזין על אוזן מוסלמי. אם 
יש בעיות רעש במקומות מסויימים, צריך לאפשר לקהילות השוכנות זו 
ליד זו לפעול להשקטת המואזין. אם זה לא יעבוד, המשטרה המקומית 
תפתור את הבעייה. המדינה אמורה להימנע מלהגיב בנוהל הטקסים 
של המיעוטים הדתיים, חוץ מאשר במקרים יוצאי־דופן ורעש המואזין 

אינו כזה. 

גבעת המטוס בירושלים. כאן תוקם שכונה חדשה | צילום AVISHAI KA, מתוך ויקיפדיה
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 הפורום לביטחון ואבטחה בישראל 
ארגון מנהלי הביטחון והחירום הבכירים

אלכס נחומסון*

ה"פורום  של  קיומו  במהלך 
בישראל"  ואבטחה  לביטחון 
ענפה  מקצועית  פעילות  התקיימה 
על  לשקוד  אין  זאת,  ועם  ומפרה 
לייעל  איך  לבחון,  וצריך  השמרים 
ה"פורום"  התנהלות  את  ולשפר 

לעתיד.
במלאת שלושה עשורים לקיום ה"פורום", יש לבחון את 

הישגיו ואת הצורך להתחדשותו.
לקיים  בעיקר  הייתה  ה"פורום"  של  העיקרית  מטרתו 
מסגרת מקצועית־חברתית לקב"טים של ארגונים מסחריים, 

שאינם מונחים על־פי חוק.
שצמחו  וחוקרים,  קב"טים  בעיקר  היו  ה"פורום"  מייסדי 
בתוך הארגונים שלהם וגם כאלה, שכיהנו כקב"טים בגופים 

מונחים ועברו לסקטור המסחרי.
קב"טים  של  מצומצם  מספר  ב"פורום"  נקלטו  במקביל 
הגופים  מארבעת  יותר  או  אחד  על־ידי  בפועל  מונחים 

המנחים.
וכל  ביטחון(  )מנהל  מנב"ט  במושג  השימוש  כי  אציין 

המשתמע מכך הונהג רק בעשור האחרון.
הראשוני  בשמו  כעמותה  ונרשם  ה"פורום"  שהוקם  מאז 
בתחום  רבים  מים  זרמו  תעשייתי",  לביטחון  "האיגוד 

האבטחה האזרחית של ישראל.
והאיומים  )פעולת חבלנית עויינת(  מכלול מתווי הפח"ע 
והדרישות  יעדי האבטחה הצריכו מענה מקצועי ממוקד  על 
מאתגרות  נעשו  חוק  על־פי  מונחה  שאינו  מהמנב"ט, 

ומורכבות.

התמורות במשטרת־ישראל
האיומים  למגוון  מענה  לתת  לצורך  ובהתאם  בבד  בד 
שינויים  משטרת־ישראל  ערכה  המאובטחים  היעדים  על 
במסגרת המנחה שהחלה כמדור במחלקת המבצעים, הפכה 

למחלקה וכיום חטיבה באג"מ )אגף מבצעים(.
המוקנה  האבטחה  תפישת  את  שידרגה  החטיבה 
,קבעה  תפקידים  בעלי  והסמיכה  למונחים,הכשירה 
לגופים  ואפשרה  בתחום  לעוסקים  ומידרג  סטנדארטים 
המקצועית  ההנחייה  מטריית  תחת  להתכנס  בלתי־מונחים 

במעמד של "מונחים מרצון".
לביטחון"  ה"פורום  בין  הקשרים  את  הידקה  זו  מדיניות 

לבין משטרת ישראל.

הישגים בעבר
"שביל  באיתור  ה"פורום"  הנהלות  עסקו  השנים  במהלך 
הזהב" בין אילוצי המנב"טים של הארגונים המסחריים, שסדר 
לא תאם בהכרח את הראייה המקצועית  העדיפויות שלהם 

של המנב"טים.
עיסוק זה הניב הישגים לא־מעטים כמו ייזום ודחיפה של 
תשנ"ח־1998"  ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  ה"חוק 
המנב"טים,  במתקני  וורסטיליות  כוננות  כיתות  והקמת 
בשיתוף משטרת־ישראל, אק"מ, שהוו מכפיל־כוח למשטרת 

ישראל בעיקר בתקופה רוויות הפיגועים של תחילת המאה.
במקביל נעשו פעילויות העשרה רבות באמצעות מרצים 
בכירים מתחומים רלוונטיים במסגרת כנסים חד ודו־יומיים, 
שאפשרו  מאובטחים,  באתרים  מקצועיים  סיורים  התקיימו 
בין  לשיתוף־פעולה  ובסיס  אופקים  הרחבת  הדדית,  הפרייה 

ארגוני.
יעודי  מנב"טים  קורס  ה"פורום"  הנהלת  ארגנה  בנוסף 
מונחי  מנב"טים  הסמכת  קורס  וכן  אוויה  במלון  שהתקיים 

חטיבת האבטחה.

הצורך בהתחדשות
התחושה בקרב חברי ה"פורום" והנהלתו, שאכן התקיימה 
עם  יחד  אך  ומפרה,  ענפה  מקצועית  פעילות  השנים  במהלך 
זאת, אין לשקוד על השמרים וצריך לבחון, איך לייעל ולשפר 

את התנהלות ה"פורום" לעתיד.
כמקצוע  המנב"ט  הכרת  כלולים  שיבחנו  הנושאים  בין 
)שלמרבה המוזרות במדינה בעלת צרכי ביטחון רבים ומגוונים 
- אין מקצוע כזה(, הרחבת השורות וקבלת חברים מתחומי 
אבטחה שונים וכן, אופן היישום של עיקרון "מכפיל־הכוח", 

שאומץ על ידי ה"פורום" במהלך שנות קיומו.
הצעות  בחינת  על  ה"פורום"  הנהלת  שוקדת  אלה  בימים 

ואופציות לשידרוג הפעילות.
ההנהלה נעזרת בחברים ששרתו בעבר כבכירים במשטרת־
ישראל, עתירי ניסיון מקצועי ופיקודי ובמהלך הכנס הקרוב 

תוצג תפישה מעודכנת של יעדים ואופי העמותה.
במידה וההחלטות שתתקבלנה יהוו שינוי מהותי בהגדרת 
החברים  בפני  ההחלטות  תובאנה   - ותפקודו  ה"פורום" 

לאישור במליאה ולעידכון בתקנון העמותה כנדרש בחוק. 
היו"ר הנוכחי, שאול הונה, הודיע שאין בכוונתו להתמודד 
בבחירות הקרובות וכאן המקום להודות לשאול על הקדנציה 
הנהלה  שתבחר  ל"פורום",  ולאחל  שלו  והפורייה  הארוכה 
קדימה  העמותה  את  שתצעיד  ומקצועית,  רעננה,אנרגטית 
האתגרים  עם  להתמודד  והיכולות  הידע  את  לחבריו  ותקנה 

שבפתחנו.

ה"פורום לביטחון ואבטחה" 
צועד לעבר העתיד

*הכותב הינו נשיא ה"פורום לביטחון ואבטחה בישראל"
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נותנים נפח 
לאתר שלך

מכ"מ לייזר נפחי לגילוי   ⋅
והתראה מוקדמת לפני 

המכשול העיקרי
מותאם להגנה היקפית  ⋅

כושר גילוי לטווחים של   ⋅
80-300 מטר

מאפשר סימון ורישום של   ⋅
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ניתן לסנכרן מספר של   ⋅
יחידות לכיסוי שטח גדול
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מצלמות 1.3MP ו- 2MP בזיווד כיפה, צינור וגוף עם יכולות ראיית תמונה בלילה בצבע ב- 0.0008 לוקס

?SUPER STARLIGHT -עושה את ה TIANDY כיצד
SONY STARVIES עדשה ייעודית + חיישן + TVP טכנולוגיית

טהורה לקבלת תמונה חדה וברורה.
ציפוי הזכוכית מאפשר הגדלת החשיפה לאור ושיפור

התמונה בתנאי אור נמוכים.

עדשת SUPER STARLIGHT אולטימטיבית עשויה זכוכית

טכנולוגיית
שיפור באפקט החזותי של התמונה

שיפור בדיוק הצבעים של התמונה

טכנולוגיית חדות תמונה גבוהה

שיפור בטכנולוגיית הפחתת רעשים בתמונה

SONY STARVIES חיישן

רגישות גבוהה,

ביצועים גבוהים בעיבוד תמונת

וידיאו בתאורה נמוכה. 

סדרת מצלמות
SUPER STARLIGHT

It’s Time For a Change...



מצלמות 1.3MP ו- 2MP בזיווד כיפה, צינור וגוף עם יכולות ראיית תמונה בלילה בצבע ב- 0.0008 לוקס

?SUPER STARLIGHT -עושה את ה TIANDY כיצד
SONY STARVIES עדשה ייעודית + חיישן + TVP טכנולוגיית

טהורה לקבלת תמונה חדה וברורה.
ציפוי הזכוכית מאפשר הגדלת החשיפה לאור ושיפור

התמונה בתנאי אור נמוכים.

עדשת SUPER STARLIGHT אולטימטיבית עשויה זכוכית

טכנולוגיית
שיפור באפקט החזותי של התמונה

שיפור בדיוק הצבעים של התמונה

טכנולוגיית חדות תמונה גבוהה

שיפור בטכנולוגיית הפחתת רעשים בתמונה

SONY STARVIES חיישן

רגישות גבוהה,

ביצועים גבוהים בעיבוד תמונת

וידיאו בתאורה נמוכה. 

סדרת מצלמות
SUPER STARLIGHT

It’s Time For a Change...
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שידרוג במניעת גניבת ביגוד
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*הכותב הינו בכיר בתחם מניעת פחת ואובדן

דני רובין*

לראשונה בעולם, תוך שימוש בטכנולוגיה 
שלוש  נעצרו  ומתקדמת,  זמינה  מודרנית 
לאחר  אופנה,  מרשת  ביגוד  גונבות  נשים 
שלתגי המגן הצמודים לפריטי הביגוד, הוכנס 

רכיב GPS פעיל שאפשר את לכידתן. 
 SAKS FIFTH היוקרתית  האופנה  רשת 
 PASCO במחוז  מחזיקה   AVENUE
 SAKS FIFTH הנקראת  יוקרתית  עודפים  חנות  שבפלורידה ארה"ב, 
בשם  ידיים  רחב  "אאוטלט"  מתחם  בתוך   AVENUE OFF 5th

 .TAMPA PREMIUM OUTLETS.
החנות מציעה על־פי פרסומי הרשת, "הנחות 
מהמחיר  40%־70%  בין  הנעות  אמיתיות 
ביגוד  פריטי  מגוון  של  הרשת,  בחנות  המקורי 

ואקססוריז לנשים, גברים, וילדים". 
במהלך חודש יולי האחרון, נכנסו אל החנות 
שעוררו  אפרו־אמריקני  ממוצא  נשים  שלוש 
החלו  שמיד  בחנות  הקב"טים  של  חשדם  את 

להתחקות אחר התנהלותן. 
מקצועיות,  גנבות  היו  הנשים,  שלוש  כל 
לחקירה  דרושות  היו  הסתבר  יותר  שמאוחר 
בעבירות גניבה במספר מחוזות וצווי מעצר היו 
פתוחים ותלויים כנגדן. שלוש הנשים, החזיקו 
כסף,  בנייר  מבוטנות  תיקים/שקיות  בידיהן 
שנועד למנוע גילוי של גניבה, בעת יציאתן את 

החנות. 
 SAKS FIFTH AVENUE OFF 5th רשת 

גלויים  ביטחון  קציני  של  מערך  מפעילה  בפחת,  ממלחמתה  כחלק 
מודרני  וחידוש  מעקב  במצלמות  שימוש  לרבות  בחנות,  וסמויים 
חיבור  נושאים  בחנות,  יקרים  לפריטים  תגי המגן  כל  ועכשווי והוא: 

.GPS פנימי מוטמע של רכיב איכון
האיכון,  מערכת  הופעלה  החנות,  את  השלוש  של  צאתן  עם  מיד 
השריף  וסגני  המקומית  השריף  תחנת  את  הקו  על  העלו  והקב"טים 
פתחו במרדף אחר הגנבות, תוך שהם נמצאים בקשר טלפוני רציף עם 

הקב"טים, שמכוונים את דרכם. 
סגני  ביצעו  החנות,  את  השלוש  יציאת  ומרגע  מיילים,   8 במרחק 
ששימש  שכור  ברכב  שמדובר  מסתבר,  נסעו.  בו  לרכב,  עיכוב  השריף 
את השלוש, שהושכר מחברה להשכרת רכב בסמוך. ברכב, נמצאה כלל 

הסחורה שנגנבה דקות קודם וששוויה 1590 דולר.
סגני השריף, תעדו את המפגש עם שלוש הנשים באמצעות וידיאו 

מרגע עצירת רכבן ועד לשלב מעצרן והכנסתן לניידת המשטרה.
מבוצע  בו  שכזה,  באירוע  נתקלו  טרם  הם  כי  סיפרו  השריף  סגני 
וזוהי  קמעונאית  בגניבה  פריטים  של   GPS באמצעות  און־ליין  איכון 
וקמעונאים רבים  גנבים מחנויות  טכנולוגיה חדשה, שנועדה להרתיע 
עם  בקשר  היינו  הזמן,  וכל  הדרך  "כל  השיטה.  את  לאמץ  הולכים 
הקב"טים שדיווחו לנו בכל רגע נתון איפה נמצא אות ה־GPS. אנחנו 
צריכים לעשות את כל הנדרש כדי למנוע פשע וצדק צריך גם להיראות 

ולא רק להיעשות".
מוסיף ומתאר סגן השריף את רגע המעצר: "אתן הולכות להיעצר 
עכשיו בחשד לגניבה קמעונאית, בשל העובדה שהבגדים שגנבתן נשאו 

."GPS תגי מגן בעלי יכולת איכון

אחת הגנבות בתגובה: "לא עשיתי שום דבר".
וסגן השריף מוסיף ואומר: "מובן, שהגנבים מנסים כל הזמן לשכלל 
הביטחון  קציני  שגם  כמובן,  מובן  זה  אז  שלהם,  הגניבה  שיטות  את 
הממונים על מניעת הפחת אצלם בבתי העסק צריכים להיות יצירתיים 

לא פחות כדי לתפוס את אותם גנבים".
אופנה  חנויות  גנובה של  בנוסף, סחורה  נמצאה  הנשים,   3 ברשות 

אחרות במתחם.
תחנת הטלוויזיה המקומית "CHANEL 8", שידרה את אירוע המעצר 
כולו במהדורת חדשות הערב ) ומכאן לקוחות התמונות והסיפור כולו 
( והכתבת בשטח אף ראיינה את אחת מהקונות בחנות שאמרה : "זה 
"גל העתיד", כל הכבוד לרשת על השימוש בטכנולוגיה כל־כך מתקדמת, 

אני מאמינה שזה ירתיע גנבים רבים".
נו...?! מה אתם אומרים? 

העתיד כבר כאן. רשת אופנה מפעילה 
GPS תגי מגן נושאי יכולת איכון

העתיד כבר כאן. צילום ממהדורת החדשות של CHANEL 8 בפלורידה
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בתערוכת Smart City שהתקיימה בתחילת נובמבר בברצלונה, 
השליטה  מערכת  את  רמת־גן  ועיריית  אביב  תל  עיריית  הציגו 
והבקרה )שו"ב( מבית "מוטורולה סולושנס" כחלק מיישום תפיסת 
העיר החכמה. תערוכת Smart City נערכת כמדי שנה בברצלונה 
ומציגה את מיטב החידושים, התפיסות המחקר והפיתוח בתחום 

ואת הפתרונות של החברות המובילות בעולם.
מערכת השו"ב מבית "מוטורולה סולושנס", מספקת לרשויות 
חיסכון  התושבים,  לרווחת  לדאוג  המאפשרים  חכמים,  פתרונות 

ניכר במשאבים וכן לשמור על ביטחונם. 
למרכז השליטה והבקרה )שו"ב( מתנקזים כל אמצעי הביטחון 
הפזורים בעיר: מצלמות אבטחה, גלאים, מערכות מצוקה, מערכות 
עשן, גילוי אש ועוד. כל המידע נאסף באמצעות המערכת, שמייצרת 
אינטגרציה בין מקורות המידע ומספקת תמונת מצב אמינה ורחבה 
המאפשרות  מתקדמות  אנליטיקה  יכולות  למערכת  בזמן־אמת. 
למערכת  כן,  כמו  בדיעבד.  ותחקור  בזמן־אמת  אירועים  ניתוח 
שנאסף  המידע  מתוך  בזמן־אמת,  החלטות  תמיכת  מודול  קיים 
ומתוך אלגוריתמים מתקדמים המוגדרים יחד עם הלקוח. המערכת 

מתריעה על אירועים חריגים ואף יודעת לחזות אותם מראש. 

ובחירום  בשיגרה  לפעול  הוא  המערכת  של  העיקרי  הרעיון 
מנהל מחלקת  מושקטו,  אפרים  )מיל'(  כמו שאומר תא״ל  כאחד, 
HLS בשוק ישראל: ״מה שלא יעבוד בשיגרה לא יעבוד בחירום״. 
מערכת,  אותה  עם  בחירום  לעבוד  תמשיך  שהרשות  היא  הכוונה 

שבה הם עובדים בשיגרה ואותה הם מכירים הכי טוב.

האחרונים  השריפה  באירועי 
הביטחון  כוחות  הארץ,  ברחבי 
בכלל  נרחב  שימוש  עשו  וההצלה 
מבית  והשליטה  הפיקוד  אמצעי 

"מוטורולה סולושנס". 
קיצון  בתנאי  עבדו  המערכות 
המבצע  כל  ולאורך  ואבק  חום  של 
הוכיחו כי יש תמורה בעד העבודה 
הקשה והאימונים עם הציוד העמיד 
הפיקוד  המתקדמת.  והטכנולוגייה 
היוו  השונים  באירועים  והשליטה 
לשריפות  המענה  במתן  אבן־יסוד 
ב־100%  נשמרה  הדיבור  ויכולת 

מהזמן. 
סולושנס"  "מוטורולה  טכנאי 
בזמן־אמת  טכנית  בתמיכה  סייעו 
וההצלה  הביטחון  לכוחות   24/7
המהיר  למענה  שותפים  היו  ובכך 

והזריז בזמן־אמת.

 כחברה 
ביטחונית הוכיחה פעם נוספת כי היא צועדת עם 

הלקוח ולמענו ברגעים בו הוא נדרש למענה מיידי

מכשיר קשר APX7000 מבית "מוטורולה"

"MOTOCLOC" מערכת שליטה ובקרה 
)שו"ב( מבית "מוטורולה סולושנס"

מתוך הכתבה 
"סיפור להבה", 

ידיעות אחרונות 
25.11.16

מערכת שליטה 
ובקרה )שו"ב(
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אפרים אבן: "עיריית ירושלים 1917 - 1948 יהודים וערבים". 
הוצאת המכון לחקר ביטחון ותקשורת. אוניברסיטת אריאל 

בשומרון. תשע"ה 2015. כריכה קשה. 609 עמודים.

אחד  את  שמו  על  וקראה  לאומי  משחרר  בו  ראתה  תל־אביב 
מרחובותיה הראשיים, אולם האמת היא שכובש ירושלים ב־9 בדצמבר 
האסכולה  מחניכי  היה  אלנבי,  הינמן  הנרי,  אדמונד,  הגנרל   ,1917
לאומי  בית  בדבר  בלפור  הצהרת  כי  שהניחו  אלה  מאותם  הקהירית, 
ליהודים בארץ־ישראל, שימשה משגה היסטורי המחייב את הבריטים 
של  האינטרסים  העדפת  על  התיכון  במזרח  מדיניותם  את  להשתית 
למעט  זאת  המעטים,  היהודים  של  אלה  על־פני  הערביים  המיליונים 
החריג, עליו יש לשמור מכל משמר: ירושלים היא עיר של דתות ולא 
של לאומים ולכן, שטחה והאתרים הקדושים בסביבתה אמורים להיות 
ירד  בתל־אביב  אלנבי  רחוב  בלעדית.  בריטית  אפוטרופוסות  תחת 

נותר  בשמו  הקרוי  הגנרל  אבל  מגדולתו,  בינתיים 
חקוק בתודעת תושבי העיר כמשחרר לאומי.

שאינם  אחרים,  רבים  כמו  זה  חדשותי  מידע 
במחקר  מופיעים  בישראל,  הציבור  לרוב  ידועים 
עב הכרס של אפרים אבן המוקדש ליחסי יהודים 
וערבים בירושלים המנדטורית. המחבר אינו חוסך 
להגיש  כדי  הכתובים,  מתוך  ניכר  כך  באמצעים, 
לנו תמונת ראי מלאה ואנו עדים לנבירה עיקשת 
בגנזכי  עלומים,  בפרוטוכלים  ישנים,  בארכיונים 
לנו מלמדת,  עיתונות נסתרים. התוצאה המוגשת 
הצהרת  את  בזמנה  ניצחה  הקהירית  שהאסכולה 
של  שנים  עשרות  בן  למסע  עדים  ואונו  בלפור 
מן  כל אפשרות  למנוע  שנועדה  בריטית,  תככנות 
היהודים, מי שהיו רוב מוחלט באוכלוסיית העיר 
להשיג רוב גם במועצת העיר ולאפשר להם לבחור 

ראש־עיר מטעמם.
הקורא לומד לדעת, שיחסו של המועמד הערבי 
כהוא  עניין  לא  היהודי  לנושא  העיר  לראשות 
על־פי  נקבע  אלא  האימפריאלי  המשטר  את  זה 
איזונים פנימיים בין הכוחות הערביים המתחרים, 

חמשת  כל  הראוי.  המועמד  העדפת  בעת  ביניהם  לתמרון  שנועדו 
ראשי העירייה הערביים בתקופה המנדטורית, כך עולה מן הכתובים, 
ראג'ב נאשאשיבי,  נאזים אל־חוסיני,  מוסה  חסון סלים אל־חוסיני, 
קודם  קיבלו את המנוי  אל־חאלדי,  ומוצטפה  אל־חאלדי,  חוסין  ד"ר 
כניסתם לתפקיד. גם נאשאשיבי, שמונה לתפקידו לראשונה ב־1920, 
לא יכול היה להמשיך בו, לאחר ניצחונו בבחירות של 1927 ללא קבלת 
חאלדי  ד"ר  הביס   ,1934 המוניציפאליות של  בבחירות  מנוי מחודש. 
וגם  מאחר  העיר  מועצת  רוב  לו  שהיה  למרות  אך  נאשאשיבי,  את 
היהודים תמכו בו, הוא לא היה יכול להתחיל לכהן בתפקידו, אלא רק 

לאחר שהבריטים הכשירו לו את המנוי )עמ' 1־350(.
המוחלטת  הבריטית  לאדונות  ביטוי  היה  העירייה  לראש  המנוי 
בבחירת המועמד המועדף מבחינתם. הכישורים והתכנות אישיות אכן 
נשקלו על־ידם ברצינות ומבחינה זו, לא נמצא כל דופי בחמשת האישים 

הערביים, שמונו על־ידי הבריטים. הדופי נמצא בהחלטותיהם המוטות 
הלשון  ובפסילת  מהם  ומשאבים  שירותים  במניעת  היהודים,  נגד 
הערכה  לחוש  שלא  קשה  העירייה.  כתלי  בין  רשמית  כשפה  העברית 
למאמצי המחבר להוצאת המוץ מן התבן. דיונים מוניציפאליים אינם 
בהכרח שיג ושיח מעורר עניין, אך המחבר עוקב אחריהם בעקשנות עד 
אין קץ כדי ללמוד ולהעביר לקורא דין וחשבון נטול הטיות על עבודת 

העירייה.
כעבודת  גם  המכריע  בחלקו  ששימש  המחקר,  מיתרונות  אחד 
מן  עלום  כמעט  פרק  המדף  על  בהעלאתו  היא  המחבר  של  דוקטורט 
הציונות  תולדות  חוקרי  בארץ־ישראל.  החדשה  הציונית  ההיסטוריה 
החקלאית  ההתישבות  לחקר  בעיקר  מאמציהם  מירב  את  הקדישו 
ולטיפוח האוונגארד החלוצי כפי שסומנו בשעתו על־ידי ראשי הממסד 
הציוני, מי שחתרו לברוא בארץ־ישראל זן יהודי חדש, עוסק בעבודת 
אדמה ומשוחרר ממועקת הגלות. לא בכדי הפכה תל־אביב לחלופתה 
במחלוקת  שרוייה  שאינה  עיר  ירושלים,  של 
ולבירה הפוליטית, הכלכלתי והתרבותית החדשה. 
שנה  אלפיים  כמעט  התפללו  שהיהודים  העובדה, 
הייתה  לא  הבנוייה"  בירושלים  הבאה  "לשנה 
מספיקה בהיסטוריה הציונית כדי לנצח את שירי 

העפלה של עמק יזרעאל.
על־ מאשמה  מנוקת  אינה  היהודית  ההנהגה 
על־ המובאים  המקורות  שפע  ומתוך  המחבר  ידי 

ירושלים  יהודי  בוועד  השתפותה  כי  עולה  ידו, 
נוקב  )המחבר  הציונית  ובהנהלה  הלאומי  בוועד 
ארלזורוב  חיים  קיש,  פרדריך  של  בשמותיהם 
ומשה שרת־וק, עמ' 559(, חתרה להגיע באמצעות 
הדוקים  קרבה  ליחסי  לאומיים  מעקרונות  נסיגה 
ביותר עם המנהיגות הארצית של הערבים בארץ־

זו  גם עומק השלום",  כך  "כגודל הנסיגה,  ישראל. 
הייתה ה"קונצפצייה", שאמורה להסביר למנהיגות 
עמה  ולקדם  הציוני  המפעל  מהות  את  הערבית 
לירושלים  בלעדית  הייתה  לא  היא  הבנה.  מזכר 
וייצמן־פיצל  מהסכם  החל  אותנו,  מלווה  והיא 
מ־1919, דרך ההסכמה להצעת החלוקה האימתנית 
של ועדת פיל מ־1937 ועד להסכמי אוסלו מ־2003. כולם נופפו בדגל, 
"כגודל הנסיגה כך עומק השלום", שנתבררה כהזוייה וכעתירת סכנות. 
ה"קונצפצייה" הרחיקה לכת בירושלים עד כדי נכונות ההנהגה היהודית 
לתמוך בבחירה לראשות העיר נציגים ממשפחת חאג' אמין אל־חוסיני 
תרפ"ט  פרעות  בראש  שעמד  הירושלמי  המופתי  לשימצה,  הידועה 
דוגמה  ימש"ו.  היטלר  אדולף  הנאצי  הצורר  של  בן־בריתו  וששימש 
השחיתות  ממעשי  היהודית  ההנהגה  התעלמה  רבות  שנים  אחרת: 
של ראג'פ נאשאשיבי ומהחלטותיו המוטות כנגד היהודים ותמיכה בו 
במועמדותו לראש העיר, זאת מתוך אמונה, שהאיש יהפוך לשוחר ציון. 
נאשאשיבי ללונדון כדי להעיד על אשמת  יציאתו של  רק ב־1931 עם 

היהודים בפרעות תרפ"ט, סר חינו בעיני האחרונים.
המחבר מדגיש וחוזר ומדגיש את העובדה, ששלטונם של ראשי הערייה 
האחרונים  המעטה.  בלשון  וזאת  היהודים,  עם  היטיבה  לא  הערביים, 

ירושלים המנדטורית - תככנות בריטית, 
שלטון ערבי מוטה וממסד ציוני רפוי
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קופחו לא רק בהקצאת משאבים ובשלילת שירותים אלא גם בפסילת 
הלשון העברית כשפה רשמית בין כתלי העירייה. נציגי הרוב היהודי חזרו 
והעלו מדי פעם במועצת העירייה ובוועדותיה את תביעותיהם, אם כי 
בשפה רפה, אבל הרוב הערבי למרות מריבותיו הפנימיות, ידע להתאחד 
בינו לבין עצמו כדי לדחותן על הסף. חיים סולומון, עסקן יהודי ובנו של 
מייסד פתח־תקוה, משה יואל סולומון, הגיב באחת ההזדמנויות "כל דבר, 

שאומר יהודי, כולם יוצאים נגדו" )עמ' 557(.
גם אם סוגיית ירושלים לא הייתה זרה לראשי התנועה הציונית, הנה 
עולה מתוך הכתובים, שהיא לא הייתה מעורה בראש מעייניהם ואיש 

מהם לא עשה פעולה של ממש כדי שעל כס ראש העירייה ישב יהודי.
היהודי  שהמאבק  ובתמים,  באמת  האמין  לא  מהם  שאיש  כנראה, 
מ־17  מפא"י  של  פנימי  מסמך  יצליח.  אכן  העירייה  ראש  תפקיד  של 
או  שרת־וק,  משה  על־ידי  במישרין  לא  1934, שנכתב אם  לאוקטובר 
לפחות לא בניגוד לדעתו, מציין מפורשות, "ברור שהמלחמה על ראש 

עירייה יהודי לא תהייה מלחמה ראלית )עמ' 561(.
עומדת  כי  אף  לירושלים,  באהבה  רווייה  המחבר  של  כתיבתו 
בקריטריונים אקדמיים קפדניים ביותר. הפרקים הנקראים בשטף בזה 
רעיונות  מול  בצורה  כחומה  העומדת  מסכת  לכדי  מצטרפים  זה  אחר 
נואלים הנשמעים עדיין בתוכנו, לחלק את ירושלים ליהודית ולערבית. 
עמדו  בו  מקום,  שבכל  מלמדת,  ההסטוריה  בירה.  עיר  נבנית  לא  ככה 
רצונם בשליטה ללא־פשרות, הם השיגו אותה בשלמות,  היהודים על 
כך היה בתל־אביב־יפו, כך היה בחיפה, כך היה בטבריה וכך היה בצפת.

חיבורו המלומד של אפרים אבן, הנעזר בביליוגרפיה עשירה, מהווה 
עיר  של  המוניציפאלית  ההיסטוריה  בלימוד  חשוב  כלי־עזר  רק  לא 
הבירה, שהוזזה לקרן־זווית, אלא גם שיעור ולקח באי־ויתור על תביעות 
לאומיות. המוטו," כולה שלי", גם אם אני תל־אביבי מלידה, אינה רק 
הד מן העבר אלא צליל הממשיך לזמזם באזנינו גם כיום. תשואות חן 

למחבר. 

ע.כהן
בקיץ 1982 הייתי סטודנט למשפטים ובמהלך חודש יולי 1982, 

חופשת הקיץ של האוניברסיטה התנדבתי לשרת בלבנון.
לארגון,  לראשונה  נחשפתי  שם  לצידון,  הגעתי  עבודתי  במסגרת 
לארגון  כשייכים  עצמם  את  הגדירו  ושמגוייסיו  הכרנו  זה  שעתה 
ארגון  של  דרכו  ראשית  היה  שזה  נראה  אדמות.  עלי  המדוכאים 
"חיזבאללה". בין היתר, חשפנו מחנה אימונים סודי של מגוייסי הארגון.

המחנה היה ריק, ללא אנשים, אולם ניכר היה שמדובר במחנה 
מסודר, מטופח וברמה לא־רגילה. לאחר מספר ימים בצידון, עברתי 

לצור, שם שירתי בבניין אשר נפל בחודש נובמבר אותה שנה.
חקירתו  היתה  להם,  שותף  שהייתי  הראשונות  החקירות  אחת 
הדייגים  אגודת  ראש  צור,  תושב  פיראון,  איברהים  בשם  אדם  של 
המקומית, אשר מנתה מיליצייה של מאות אנשים. לאיברהים פיראן 
יוחסה מעורבות בהכנת הספינה, אשר שימשה לפיגוע בכביש החוף 

מספר שנים קודם־לכן.
בשים־ זאת  מיוחדים,  ומשקל  חומרה  בעלת  הייתה  זו  ידיעה 
ביניהם אחיה של  החוף,  בכביש  נהרגו  הרבים אשר  לקורבנות  לב 

מזכירתי, כאשר שירתתי בחיפה.
פיראן  איברהים  את  עצרנו  ברצינות,  זו  ידיעה  שלקחנו  ברור 
מאחורי  שעמד  מי  רקע.  ובבדיקת  שלו  ישירה  בחקירה  והתחלנו 
שימש  אשר  זראייר,  עזמי  בשם  אדם,  היה  החוף  בכביש  הפיגוע 

כמג"ד של אחד משני גדודי הפת"ח באיזור צור.
עזמי זראייר לא היה מוכר לי אישית, אבל מתוך זאת שהפעיל 
מגוייסיו  על  לעלות  הצלחנו  שם  חברון,  בהר  מגוייסים  נגדנו 

ולהכניסם לכלא, השם עזמי זראייר לא היה זר לי.
עבדתי  עמו  החוקרים,  שאחד  לאחר  ימים  מספר  לצור  הגעתי 
שהסתתר  זראייר,  עזמי  של  לאיתורו  שהביא  מבצע,  יזם  בחברון, 
בצור ושהמשיך בפעילותו. במבצע זה אשר אותו חוקר היה שותף 
אוסף  האיש.  את  לחסל  צה"ל  הצליח  זראייר,  עזמי  של  לאיתורו 
לאיברהים  זראייר  עזמי  בין  קשה  יריבות  על  הצביע  הרקע  חומר 

פיראון, יריבות אשר ידעה עליות ומורדות. 
פיראון, הגענו למסקנה,  מתוך כלל החומר שאספנו מאיברהים 
כי המיוחס לאיברהים פיראן ביחס לכביש החוף, אינו אמת. עמוס 

חודשים  שלושה  כעבור  ונהרג  זו  לחקירתי  שותף  היה  ז"ל  רימון 
בקריסת הבניין בצור.

איברהים שיתף איתנו פעולה בחקירה, אולם שיחרורו התעכב 
עמוס ואני  למספר חודשים משיקולים שונים. באחד הימים בהם 
את  הכיר  אשר  אדם,  החקירות  לחדר  נכנס  איברהים,  את  חקרנו 
עמוס היטב. היה זה מאיר דגן ז"ל, אשר עד בסמוך למלחמת שלום 

הגליל שימש כמפקד אד"ל )איזור דרום־לבנון(.
ככל  והיה  עזה  מאיר מתקופת עבודתו ברצועת  עמוס הכיר את 
אני   ? מי התחקר  למבצעים אחרים. עמוס שאל,  גם שותף  הנראה 
ציינתי את שמו. תגובתו של מאיר הייתה: הכלב הזה עוד חי? לא הרגו 
אותו? הוא קשור לכביש החוף. אמרתי: חקרנו לעומק את המיוחס לו 

והגענו למסקנה, כי לא היתה לו יד ורגל בפיגוע בכביש החוף.
שמכונית  היחידי,  האדם  זה  לו,  ואמר  איברהים  אל  הלך  מאיר 
לא  זראייר,  עזמי  לרבות  ונוספים,  אותו  להרוג  המיועדת  תופת 

התפוצצה וכך ניצלו חייו.
זו היתה פגישת ההיכרות שלי עם מאיר דגן ז"ל.

איברהים עצמו נותר במעצר והיה בקומה האחרונה בבניין בצור, 
אשר שימש, בין היתר, למעצר חשודים הקשורים לאנשי הפת"ח. 
בנובמבר, כאשר הבניין נפל, הוא היה בקומה העליונה, התמוטט עם 
הבניין, נעמד על רגליו, ניער את האבק ורץ לעזור בפינוי הנפגעים. 

לא היתה זו הפעם הראשונה או השנייה שחיי איברהים ניצלו. 
לים.  שהשליך  חומר־נפץ  באמצעות  דגים  לדוג  נהג  בילדותו 
באחת הפעמים לא הצליח לזרוק את חומר המפץ וידו נקטעה. זה 
נשק  לדרוך  או  והן כמשיט סירה,  כדייג  הן  לו לתפקד,  לא הפריע 

בידו האחת ולהפעילו.
מקרים אחרי, בהם ניצלו חייו היו, בין היתר, כאשר עזמי זראייר 
חייו  אך  לביתו,  רימונים  ובזריקת  בירי  לחסלו  ניסו  מרעיו  וחבר 

ניצלו. נהגנו לומר, שיש לו שבע נשמות.
כאשר פינינו את צור, נעצר ביחד עם עשרים איש מאנשי "חיזבאללה". 
כולם למעט איברהים, הוצאו להורג למחרת בבוקר. נראה כי המיליציה 

הגדולה, כחמש מאות לוחמים, היא שהשאירה אותו בחיים.
התנאי של ה"חיזבאללה" היה מעבר למגורים בצידון. איני יודע 

מה קורה איתו מאז. 

סיפורו של דייג חקירות פיגועים:
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ד"ר אבנר ברנע*

עולם הסייבר )Cyber security( מתפתח 
המחקר  חברת  לפי  רבה.  במהירות  בישראל 
היו   2016 בסוף  סאליבן",  אנד  "פרוסט 
בסייבר.  סטארט־אפ  חברות   430 בישראל 
שיעור  כי  עולה  בעולם,  שנערכו  ממחקרים 
חברות הסטארט־אפ אשר שורדות את השנה 
הרביעית הוא כ־65%. כשליש מחברות אלו 
נסגרות והשקעות גדולות יורדות לטימיון. עוד כשליש שורדות בקושי 
דרך  פריצת  לעשות  מצליחות  מהחברות  כשליש  ורק  ומדשדשות 

ולהתפתח לחברות מצליחות בתחומן. 
לא  וחלקן  מתקשות  רבות  סטארט־אפ  שחברות  לכך  הסיבות 
שורדות הן חוסר ביקוש למוצר, מוצר שאינו איכותי, ניהול בעייתי, וגם 
רכישה על־ידי חברות גדולות. מתברר כי פעמים רבות הסיבות לרכישת 
סטארט־ אפים מגיעות מהמוצר, כאשר חברות מובילות, מוכנות לשלם 
להרחיק  כדי  גם  ולעיתים  יכולותיהן  את  לחזק  כדי  גדולים  סכומים 

מהשוק מתחרים. 
בענף הצומח במהירות כמו הסייבר, צפוי כי שיעור החברות שיעלמו 
הסטארט־אפ.  חברות  שבכלל  לזה  דומה  יהיה  לפרוץ,  יצליחו  ושלא 
לאחר מספר שנים של צמיחה מגיע שלב הקונסולידציה, שבו חברות 
רבות נעלמות מאחר ולא עומדות בתחרות וכן משום החברות הגדולות 
בולעות את הקטנות. חברות רבות חושבות בתחילת הדרך כי יצליחו 
לבדל את עצמן מהמתחרות וכי נמצאות ב"אוקיינוס כחול" )לפי ספרם 
ומובורן: "אסטרטגיית האוקיינוס הכחול"(, הרי שמהר מאד  של קים 
הכחול"  וה"אוקיינוס  לזירה  נכנסים  חדשים  ששחקנים  לומדות,  הן 
לשרוד.  מצליחים  ביותר  החזקים  ורק  בכרישים  מלא  ל"אדום",  הופך 
חברות סטארט־אפ שנותנות עדיפות כמעט מוחלטת לפיתוח המוצר 
העדיפות  את  לה  נותנות  שלא  או  התחרות,  מסביבת  ומתעלמות 
המתאימה, כנראה שלא ישרדו. מוצר איכותי ואם אפשר מבדל, הוא 
ומקצועי  ניטור שיטתי  איננו תנאי מספק.  להצלחה, אך  תנאי הכרחי 
או  הראשון,  בשלב  רק  לא  להצלחה,  קריטי  הוא  סביבת התחרות  של 
כאשר מגיעים לגיוס של השקעות נוספות, אלא כל הזמן. ללא ליאות. 
"אינטל"  מייסד  גרוב,  וכפי שאנדי  במהירות  סביבת התחרות משתנה 
אמר: פעמים רבות מנהלים הנמצאים ) מטאפורית( בבטן האניה, הם 

האחרונים לדעת שהרוח השתנתה ואז זה מאוחר מדי!
הקמת סטארט־אפ, גם בסייבר, תלויה בדרך־כלל בשני גורמים - רעיון 
מיפוי  )מדי(  קרובות  לעיתים  לגייס משקיעים.  ויכולת  / חדשני  יצירתי 
התחרות והערכת עוצמתה אינם נכללים בשיקולים בהקמת חברה מסוג 
זה. איזכור של זירת התחרות יכול להופיע בתכנית העסקית בדרך־כלל תוך 
התייחסות שולית לאיומי המתחרים. מחקרים מראים כי תכניות עסקיות 
הטיית  בעיקר  והמשקיעים,  היזמים  של  קוגניטיביות  מהטיות  סובלות 
בבסיס  העומד  הרעיון  את  לקדם  העז  מהרצון  כתוצאה  האופטימיזם, 
הסטארט־אפ ואמונה כמעט עיוורת ביזמים, תוך התעלמות מהתחרות 
ואמונה שהיא לא תמנע את הצלחת המיזם החדש. גם קרנות ההשקעה, 
התחרות  מול  ההצלחה  סיכויי  את  לבחון  מאמץ  מספיק  משקיעות  לא 
הסטארט־אפ  כאשר  בהמשך,  גם  וביכולותיו.  עצמו  במוצר  ומתמקדות 

מתפתח, לימוד התחרות נעשה לעיתים קרובות כלאחר־יד. 

 )MBA( במנהל־עסקים  שני  לתואר  הלימודים  תכנית  שנים,  מזה 
להתמודדות  כלים  לסטודנטים  נותנת  בנתניה  האקדמית  במכללה 
ולניהול איכותי בסביבה העסקית. המכללה החליטה כי לאור הצמיחה 
המהירה של ענף הסייבר יש לתת מיקוד לניהול בתחום זה וכן להאיר 
בכך משתלב  וניהול משברים בחברות.  נושא המודיעין התחרותי  את 
גם תחום הביטחון העסקי האמון על מניעת זליגת מידע חשוב, שעלול 

לפגוע בכושר התחרות של פירמות וסיכויי ההצלחתן. 
תכנית ה־MBA במסלול הרב־ תחומי של המכללה האקדמית נתניה 
הכוללת מיקוד בביטחון עסקי, סייבר, מודיעין תחרותי וניהול משברים, 
תפתח בסמסטר ב', מרס 2017. זהו מיקוד ייחודי אשר יתן לסטודנטים 

כלים לשיפור יכול הניהול שלהם בתחומים אלה. 

להלן מידע על חלק מהקורסים:

•  ניהול האבטחה בארגון - הקניית תפיסה רחבה של אבטחת ארגון 
לניתוח  כלים  הנושא,  של  ופרקטיים  תיאורטיים  היבטים  כולל 
כולל  הקורס  נכונה.  והתגוננות  היערכות  תכניות  ובניית  סיכונים 

ניתוח אירועים ווהיערכות מעשית. 
•  יסודות הסייבר - היכרות עם המרחב הקיברנטי הסיכונים והגורמים 
מבוא  בארגונים,  הסייבר  פעילות  הכרת  זה,  מרחב  על  המשפיעים 
לנהל  וכיצד  הקיברנטי  במרחב  ואתיקה  מוסר  קריטיות,  לתשתיות 

את מערך הסייבר הארגוני. 
הכרת הנושא אבטחת מידע והאספקטים   - למנהלים  מידע  •  אבטחת 
הנושאים  בין  וטכנולוגיה.  חוק  הוראות  לרבות  התחום,  של  השונים 
מערכות  בתחום  סיכונים  והערכת  סיכונים  ניהול  שילמדו:  הנוספים 
המידע, הגנה על מערכות הפעלה, הגנה על רשתות תקשורת ותפעול 

אבטחת מידע.
•  מודיעין עסקי תחרותי - הכרת נושא המודיעין בתחום העסקי, שילובו 
בפעילות העסקית ותרומתו לפירמה, שילוב המודיעין בתהליכי קבלת 
כלל  הקורס  הפירמה.  מפעילות  כחלק  מודיעין  ערכת  ובניית  החלטות 
ניתוחי אירוע תרגיל מסכם והרצאת אורח ) יתקיים קורס וכן סימנריון(.

הפירמה  היערכות  של  הגישה  לימוד   - בארגונים  משברים  •  ניהול 
להיערכות  מומלצות  פעולה  דרכי  חירום,  ומצבי  משברים  לניהול 
וכיצד  וודאות,  ניהול משברים בתנאי אי  נכונה, היבטים שונים של 
ניתן לנהל באופן מיטבי בתנאים אלו על־ידי קריאה נכונה של הסביבה 

הארגונית, ומתן תגובה אפקטיבית למציאות עסקית המשתנה.
•  אבטחת מהימנות - כיצד על הפירמה להתמודד עם איבחון מהימנות 
שיטות  הכרת  ההעסקה,  במהלך  ובהמשך  המיון  בתהליך  עובדים 
וכלים שימושיים למיון נכון של עובדי החברה ושל עובדים בגופים 
אירועים  ניתוחי  יתקיימו  בקורס  פעולה.  עמה  המשתפים  אחרים 

ומשחקי תפקידים רלוונטיים לנושא. 

עולם הסייבר ומודיעין תחרותי

*הכותב הינו ראש התוכנית לתואר שני במינהל עסקים )M.B.A( כולל ביטחון עסקי, סייבר, מודעין תחרותי וניהול משברים במכללה האקדמית נתניה, לשעבר 
בכיר בקהילת המודעין הישראלית

הקרוב,  אביב  מסמסטר  החל  פותחת  נתניה  האקדמית  המכללה 
 )M.B.A( תכנית לימודים ייחודיית במסגרת תואר שני במנהל עסקים
כולל ביטחון עסקי, סייבר, מודיעין תחרותי וניהול משברים. ראש 
המודיעין  בקהילת  בכיר  לשעבר  ברנע,  אבנר  ד"ר  הוא  התכנית 

הישראלית. 
לפרטים נוספים ורישום לסמסטר אביב, מרץ 2017: 
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בישראל ואבטחה  לביטחון  הפורום 

ארגון מנהלי הביטחון 
והחירום הבכירים

חברי הפורום מוזמנים לחדש חברות בהקדם ולהירשם לכנס 
חברים חדשים מוזמנים להגיש בקשת הצטרפות.  טפסי רישום לכנס והגשת מועמדות באתר הפורום

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

הבית המקצועי לאנשי ביטחון פנים ואבטחת הציבור.
הפורום לביטחון ואבטחה

הכנס המקצועי, הגדול והמרכזי
למנהלי הביטחון והאבטחה האזרחית במדינת ישראל

9-8 פברואר 2017 
מלון קראון פלאזה, ירושלים 

כנס האבטחה הארצי 

ארגון מקצועי, 

משפיע ומוביל

http://www.forumsecurity.org.il/
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 כתב "הביטחון"

ז"ל,  לקריף  ניר  סרן  של  לזכרו  במספר  השישי  הטיסנים  מפגן 
שנהרג ברומניה בעת תאונת אימונים לפני שש שנים התקיים ב־21 

לאוקטובר 2016.
המיזם  יוזם  השכול  האב  סימן  בהצלחה,  עבר  ההנצחה  אירוע 
וההנצחה יבל"א יובל לקריף. מזה שש שנים מאז שהבן סרן ניר ז"ל נהרג 
ליולי 2010( בתאונת אימונים בהרי הקרפטים   26( בט"ו באב תש"ע 
המשפט,  לקריף  יובל  את  מלווה  חבריו,  ששת  עם  ביחד  ברומניה 
"הבטחות צריך לקיים". ניר הבטיח שיחזור ביום חמישי, אך לא הצליח 
לעמוד בהבטחתו. האב השכול הבטיח לבנו, שכל שנה, הוא יקיים מפגן 

טיסנים לזכרו וזו השנה השישית שהוא מקיים את ההבטחה.
כ־3,000 אורחים וחברים באו לכבד את זכרו של ניר ז"ל, בתוכם 
ראשי ערים וראשי מועצות, מפקד חיל האוויר לשעבר עידו נחושתן, 
לתפקיד  המיועד  נורקין,  עמיקם  האלוף  בצה"ל  התכנון  אגף  ראש 
מפקד חיל האוויר הבא, מפקדי בסיסים בחיל האוויר, מפקדי טייסות, 

קצינים וחיילים, משפחות, משפחות שכולות ועוד.
כל  מצד  ומקצוענות  דייקנות  רבה,  במכובדות  התנהל  האירוע 

הנוגעים בדבר.
"ככל  השכול,  האב  כותב  ביותר",  לנו  חשוב  ההנצחה  "מסע 
שהקהל הרב נהנה יותר, כך התרגשותנו היא כפולה ומכופלת. זהו 
של  יום  וגעגוע,  כאב  של  יום  וזיכרון,  הנצחה  של  יום  מיוחד,  יום 
סיפוק ומלא אהבה, יום שללא ספק ניר היה גאה לקחת בו חלק. אין 
יכול לראות את כמות האנשים האוהבים  היה  ניר  לנו ספק, שאם 
ודאי  לזכרו,  והמרגש  המיוחד  הנצחה  ליום  ובאים  אותו  ושזוכרים 

היה מתרגש כמונו".
היו  לניר  הרה.  אישה  והותיר אחריו  נשוי  היה  במותו   26 בן  ניר, 
המיוחד שאליו התמכר  ונפלאים. תחביבו  רבים  ותחביבים  חלומות 
הזדמנות  בכל  לעולם טיסני הרדיו,  הינו אהבתו המיוחדת  רגע  בכל 

היה בונה, מטיס, מתכנן ומשקיע את כל מרצו בענף הקסום הזה.
.NIR118 ניתן להתרשם מסרטוניו הנפלאים ביוטיוב בחיפוש

הר  צלע  אותו  על  לצערנו  התנפצו  ז"ל  ניר  של  חלומותיו  מרבית 
ארור בהרי הקרפטים ברומניה.

את  ולשמר  לכבד  להנציח,  לקריף  יובל  השכול  האב  של  הרצון 
ניר ז"ל הפך להיות חלק בלתי־נפרד מחייו השיגרתיים  מורשתו של 

ותוך כך נולד הרעיון על הקמת המיזם.
https://www.dropbox.com/sh/pgl0716blsicduw/
AAAVsJvCgt9sUStwmAzGprzYa?dl=0

כך הפך מפגן טיסני הרדיו לאירוע מרהיב ומרגש, שמקבץ אלפי 
אנשים מדי כל שנה.

האב השכול כותב:
..."תודה אישית, עוד אירוע הנצחה עבר בהצלחה...

"הבטחות צריך לקיים" - משפט שמלווה אותי 6 שנים מאז שניר 
ז"ל נהרג...

את  לקיים  הצליח  לא  הוא  חמישי..  ביום  שיחזור  הבטיח  ניר 
ההבטחה..

מאז אני הבטחתי לניר שכל שנה אני אקיים מפגן טיסנים לזכרו...
זו השנה השישית ברציפות שאני מקיים את ההבטחה..

לזכרו  21.10.16 התקיים מפגן הטיסנים השישי במספר  בתאריך 
ז"ל, שנהרג ברומניה בעת תאונת אימונים לפני שש  לקריף  ניר  של 

שנים בדיוק.
זהו יום מיוחד, יום של הנצחה וזיכרון, יום של כאב וגעגוע, יום 

של סיפוק ומלא אהבה, יום שללא ספק ניר היה גאה לקחת בו חלק.
היום הזה לא יכול היה להצליח ללא הנתינה, האהבה והרגישות שלך...

וללא החיבוק החם ותרומתך הנדיבה...
להלן תזכורת קצרה!!!..

בתאריך 26.07.2010 בט"ו באב תש"ע נהרג בני, סרן ניר לקריף ז"ל 
בתאונת אימונים בהרי הקרפטיים ברומניה ביחד עם ששת חבריו.

לזכרו, "מפגן טיסני רדיו" , זהו אירוע טיסנים מרהיב ומרגש שבו 
מגיעים אלפי אנשים כל שנה.

ניתן להתרשם מהאירוע בכתובת:
http://www.youtube.com/watch?v=BtFPylISQ10&sns=em

בשמי ובשם כל משפחת לקריף )ומאמין גם בשם ניר ז"ל(, תודה 
ענקית!!

ב־6  שיתקיים  במספר  השביעי  הבא  במפגן  לראותכם  אשמח 
באוקטובר 2017",,,. 

 מפגן טיסנים מוצלח 
לזכרו של ניר לקריף ז"ל

https://www.dropbox.com/sh/pgl0716blsicduw/
http://www.youtube.com/watch?v=BtFPylISQ10&sns=em


 אקסס תקרתי
2.4Ghz 300Mbps

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ רחוב צבי ברגמן 8, סגולה, פתח תקווה 4927965
www.copa.co.il | copa@copa.co.il | 03-9344497 :טל: 03-9049004 | פקס

 ,Wi-Fi כומפניקס מציגה ציוד אלחוטי
תקעים, שקעים ופנלים איכותיים

"כומפניקס" מתמחה באספקת שקעים, תקעים ופאנלים לארון תקשורת מהמובילים בתחום:

 RG-45 תקע 
CAT6A7 לחיצה

 פנל לחיצה 24 פורט
CAT6A/7

 שקע צר ומזווד
RG-45 CAT6A/7

ציוד אלחוטי תוצרת 
 ”REPOTEC TAIWAN“

אקסס חיצוני מזווד 
                               2.4Ghz 300Mbps

 אקסס חיצוני
 2.4Ghz 150 Mbps

"כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ", יבואנית מערכות מתח נמוך וציוד תקשורת מחשבים הממוקמת באזור 
תעשיה סגולה פתח-תקווה, מציגה סדרת מוצרים בתחום תקשורת מחשבים, תוצרת טיוואן: ציוד אלחוטי Wi-Fi, תקעים, 

שקעים ומעבירים איכותיים, פאנל לחיצה CAT5E/6A, פאנל 24 חורים, פאנל שערות ועוד..

 שקע צר ומזווד
CAT6A/7

קשה
לגנוב

מה שלא
רואים

מחולל ערפל סמיך

http://www.copa.co.il/
mailto:copa@copa.co.il
http://www.polarsec.co.il/


חיבורים וקישוריות
(H.265) HEVC-תמיכה ב

5MP תמיכה ברזולוציה מקסימלית של
Ultra HD 4K HDMI יציאת

RTSP-תמיכה ב

פעולות על ערוץ בודד (במצב חלוקה)

צפייה בהקלטה
הרצת רצף מצלמות

16X זום דיגיטלי
(PTZ) שליטה במצלמה ממונעת

קלות הפעלה

הקלטה ידנית בקליק
הפעלת ממסר בקליק

שמירת תצורת מצלמות
 3D PTZ-שליטה ב

ניגון מיידי לאחור ניתן להגדרה
שליטה בשמע

הגדרה חכמה
ניהול HDD חכם

הקלטה בזרם כפול
הקלטה תלויית אירוע

שם משתמש/סיסמת ברירת מחדל

חיפוש, ניגון לאחור וגיבוי

ממשק חדשני: "חיפוש ע"פ חיתוך תמונות"
ניגון מיידי לאחור מבוסס זרם רשת

גיבוי בלחיצה אחת
חיפוש וצפייה ע"ב סרגל זמנים
פקודות גיבוי מרובות בו זמנית

אפליקציה חדשה

H.265-תמיכה ב
כניסה חד פעמית עבור כל ההתקנים

תמיכה בריבוי התקנים
תמיכה בשמירת תצורת מצלמות

הגדרת תצורה בעת ההפעלה
שיתוף מהיר של תמונות
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כתב "הביטחון" 

העתיד של המעקב והתיעוד בשטחים פתוחים ואורבניים כבר כאן. 
ניתן כיום לעקוב  הודות לטכנולוגיה מתקדמת והנדסת אנוש חכמה 
באופן מסודר, יעיל ומתועד, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 
אחר תנועה נכנסת ויוצאת בכל מקום ובכל זמן, בין אם מדובר באיזור 

סגור או בשטח פתוח הומה אדם בשעות היום או הלילה. 

לעקוב אחרי מי )ומה( שחשוב
הכירו את HTST, קרון טקטי נייד למעקב מיידי, ניטור ותעוד תנועת 
שלושה  עד  של  ברדיוס  סחורה  של  מאסיביות  וכמויות  אוכלוסייה 
קילומטרים. הקרון מיועד לעבודה 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע 
את  ומתעד  מצלם  כשהוא  תאורה,  תנאי  ובכל  מזג־האוויר  תנאי  בכל 
השטח המבוקש ב־360 מעלות, עם אפשרות לביצוע זום־אין מהיר לכל 

מקום על־פי הצורך. 

מה אתם מקבלים?
רחב  ברדיוס  הקרון הטקטי  סביבת  של  ומאובטחת  מקיפה  סקירה 
שמגיע עד ל־3 ק"מ, המאפשר לזהות ולעקוב בזמן־אמת אחרי חשודים 
הקרון  תפעול  אנושי.  וקהל  רכבים  ותנועת  סחורות  פוטנציאליים, 
נייד השולט על: ארבע  כל טלפון  דרך  נעשה  והוא  ופשוט  הטקטי קל 
מצלמות HD בראיית לילה, עם זרקורים שמסוגלים להאיר למרחק של 

600 מטרים ביום ו־140 מטרים בלילה
HD PTZ המתפרשת לרדיוס של 3 קילומטר ביום ועד 300  •  מצלמת 

מטרים בלילה
•  מערכת כריזה פומבית

•  עגלה ניידת מפלדת אל־חלד
•  אפשרויות לרדאר איתור עד 1.5 ק"מ

•  מערכת וידאו אנליטיקה והגנת מתג סייבר

עין משגיחה תמידית
מרחבים  עבור  אולטימטיבי  פתרון  מהווה  הנייד  הטקטי  הקרון 
זקוקים  אשר  דינאמית,  תנועה  בעלי  חיצוניים,  או  פנימיים  גדולים, 
המצלמות  ורציפות.  ארוכות  שעות  לאורך  ותיעוד  צמודה  להשגחה 
אובייקטים  לתפוש  מסוגלות  הנייד  הטקטי  הקרון  של  החדשניות 
ולזהותם בזום־אין, בהתבסס על מידע שנתקבל לפני ההפעלה עצמה. 
באפשרות המערכת לשלוח התרעות בזמן־אמת במקרה של חשד סביר 

וכל המידע יכול להישלח דרך רשת אלחוטית ורשתות סלולאריות. 

למי HTST מתאים?
הקרון הטקטי הנייד בעל מערכת המעקב הטכנולוגית מותאם לגופים, 

חברות ושטחים פתוחים וסגורים: 
כניסות  זיהוי   - חולים  ובתי  תעופה  שדות  ביטחוניים,  •  משרדים 
ויציאות, איתור חשודים פוטנציאליים באולמות הומי אדם, אבטחה 
באיזורים העלולים להוות מטרה ביטחונית וקבלת עדכונים שוטפים 

בזמן־אמת במקרי חירום.

, קרון טקטי מוצר חדשני וייחודי ב־

העתיד כבר כאן!

ניתור ותעוד תנועות אוכלוסיה וציוד
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הכבד,  המכני  והציוד  העובדים  לאבטחת  אפשרות   - בניה  •  אתרי 
התרעות על הסגת גבול ותיעוד של חומרים ואספקה שנכנסת למתחם.
•  כנסים, פסטיבלים ושאר אירועים בשטח - סקירה, אבטחה ומניעת 
מועד  מבעוד  הכניסה  על  רב  קהל  של  לחץ  זיהוי  אלימים,  אירועים 

ועבודה מול הסדרנים בשטח.
•  נמלים - מעקב אחר ספינות משא וסחורות, ניטור ובקרה של משאיות 

ורכבים הנכנסים ויוצאים מהנמל וזיהוי ניסיונות של גניבה והברחה. 
•  חילוץ והצלה - סריקה יסודית של שטחים אשר חוו טראומה, זיהוי 

פצועים, איתור דרכי גישה נוחות ושליחת צוותי חירום לחילוץ.

?HTST למה דווקא
לקרון הטקטי הנייד של מאל־טק מספר יתרונות בולטים. 

טווח פעולה רחב 
צילום HD של עד שלושה ק"מ ואפשרות לפעילות רדאר של עד ק"מ 
וחצי מעניקים לך עיניים חדות במיוחד לשליטה באיזורים אסטרטגיים.

חיסכון אנרגטי
לך  היברידי מעניקים  ובגנרטור  שימוש באנרגיה סולארית חסכונית 
חיסכון משמעותי בתפעול הקרון הטקטי, גם כשמדובר בפעילות ארוכה 
ואינטנסטיבית. הגנרטור מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח המצברים 

הולך ויורד )20%( וכבה בהתאמה כאשר המתח חוזר ומגיע ל־100%.

פעילות שקטה
במקומות  לעבודה  המותאם  במיוחד  שקט  במנוע  מצויד  הגנרטור 
ועובד  פגיעה באנשים המקיפים אותו בעת הפעילות  הומי אדם ללא 

בצורה שאינה מפריעה למהלך התקין של שגרת השטח.

קלות ונוחות בתפעול
הכשרה  מצריכה  ואינה  מאוד  פשוטה  הטקטי  הקרון  של  הפעלתו 
וגישה  לנשיאה  המסייע  וגמיש  תורן מתכוונן  עם  מגיע  הוא  מיוחדת, 
נוחה במיוחד לניקוי המצלמות על ידי מוט ייעודי המסוגל להגיע לגובה 

של בין 6־9 מטרים.

HTST המפרט הטכני של
•  קרון נייד הבנוי מפלדת אל־חלד מתקדמת וצבע ייעודי למניעת קורוזיה.
30A לשעה בתנאי  •  פאנלים סולאריים עוצמתיים עם הספק של עד 

שמש אופטימליים
תורן הידרו־פנאומטי רב־שלבי המגיע עד לגובה של 9 מטרים  •

אפליקציית מובייל לשליטה מרחוק  •
רמקולים עוצמתיים  •

אפשרות למערכת הגנת סייבר  •
DIGIVOD VMS משולב   •

CRISP התממשקות לשו"ב  •
CRISP אפשרות לאנליזת וידיאו איכותית במיוחד של  •

4 מצלמות FULL HD עם ראיית לילה, אופציה למצלמות טרמיות  •
 PTZ אופציה למצלמות טרמיות ,FULL HD PTZ 1 מצלמת  •

זרקורים לטווח 600 מטר  •
אפשרות לראדאר עם טווח של 1.5 ק"מ  •

6kVA - 220CAV גנרטור  •
מצבר עם שליטת טעינה ל־96 שעות  •

לפרטים והזמנות: מאל־טק פתרונות טכנולוגיים בע"מ 
info@mal-tech.co.il :טל': 03-6542345 | דואר אלקטרוני  
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כתב "הביטחון" | צילומים: ניסן אמדור

הכנס  בטורונטו  נערך   2016 בנובמבר  ל־16   13 התאריכים  בין 
השנתי של איגוד המים והביוב של קנדה בהשתתפות כ־600 נציגים 

מרשויות וחברות מים שונות בקנדה.
אחד הנושאים המרכזיים בכנס היה היערכות לחירום וביטחון־מים, 
ארה"ב  אוסטרליה,  מאיסלנד,  נוספות  משלחות  השתתפו  זה  בתחום 

וישראל.
המשלחת הישראלית בראשותו של מנהל אגף ביטחון מים ברשות 
אלכס  דני לקר, כללה 9 נציגים מתעשיית ביטחון המים בארץ:  המים 
הראל, מחברת "איזיפק", יצרנית ציוד לחלוקת מים בשעת חירום. יוסי 
מורג,  ניב  כיבוי־אש.  לברזי  הגנה  "I.S.W.S" המייצרת  סונדק, מחברת 
מחברת "בלו אי", המייצרת מערכות לניטור רציף של המים. יעקב בן־

ציון, מחברת "M.Y", ייעוץ לתכנון מערכות מיגון ותוכנית חירום. פניני 
פסקו,  ואדי  הדר  פיני  ביטחון.  "א.ר.י." המייצרת מגופי  ורדי, מחברת 
מחברת "סיגה" להגנת סייבר. ד"ר שירן לנגובי, מחברת "סאייסנקט", 

טכנולוגייה לטיהור מקורות מים מזוהמים.
ראוי לציין כי, רפי ברק, שגריר ישראל בקנדה וניסן אמדור, הנספח 
הכלכלי בקנדה, נכחו לאורך כל ימי הכנס והשגריר אף היה בין המברכים 

בפתיחה.
במהלך הכנס ניתנו על־ידי דני לקר שלוש סקירות על נושאי המים 
כל  הציגו  בה  בינלאומית  סדנא  נערכה  כמו־כן  בישראל.  והחירום 

החברות הישראליות את החידושים הטכנולוגיים בתחום.
ביטחון  בתחום  הישראלית  לתעשייה  כולו  יוחד  בכנס  נוסף  מושב 

המים.
הביתן הישראלי שהוקם בחסות השגרירות הפך למוקד התעניינות 

מרכזי במהלך הכנס.
בכלל  המים  תעשיית  את  יצגה  הישראלית  שהמשלחת  לציין,  יש 

וביטחון המים בפרט בצורה מרשימה ואף השיגה הישגים מסחריים.
המים  והביטחון  בכלל  המים  בתחום  למעצמה  נחשבת  ישראל 
להתחזק  צפוי  נוספות  ובמדינות  בקנדה  גורמים  עם  והקשר  בפרט 

ולהתעצם. 

משלחת ישראלית השתתפה בכנס 
בתחום ביטחון המים בקנדה

 מר רפי ברק שגריר ישראל בקנדה בפתיחת הכנס

יוסי סונדק בביתן

 בביתן הישראלי : יעקב בן ציון , ניסן אמדור, אלכס הראל ,יוסי סונדק

 הביתן הישראלי עומדים מימין לשמאל ניסן אמדור, ניב מורג, 
יעקב בן ציון , רפי ברק , פיני ורדי, פיני הדר ויוסי סונדק

 נהנים יחד. יושבים מימין: ניב מורג, פיני הדר, דני לקר, 
יעקב בן ציון , פיני ורדי, אלכס הראל, יוסי סונדק

דני לקר במהלך הרצאה



התערוכה 
הבינלאומית 
לביטחון ה-31 

23-25/5/2017
מרכז הירידים והקונגרסים, ת"א

יום האבטחה הלאומי
המפגש המקצועי ה- 5 של רשויות האבטחה 

וגורמי ביטחון הפנים של מדינת ישראל

Security Premium
כנס ותערוכה של טכנולוגיות אבטחה מתקדמות

Patrolsec
תערוכת כלים ממונעים לכוחות ביטחון, אבטחה, 

הצלה ומבצעים

Security Israel Outlet
יריד המכירות ה-1 בישראל למוצרי אבטחה 

וטכנולוגיות מיגון

Combat Challenge
תחרות כושר קרבי ויכולות מבצעיות

www. secur ity israel .com

נפתחה ההרשמה 
למציגים בתערוכה
3 ימים מלאים של עסקים, קידום 
מכירות, שיווק, מפגש עם לקוחות 
קיימים וחשיפה ללקוחות חדשים

מארגנים:

s i g m a t i m @ n e t v i s i o n . n e t . i l  03-6489339

Strategies Guidance & Management ltd

http://www.securityisrael/
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יוסף קיסטר*

ההיסטוריונית  של  האיוולת"  ב"מצעד 
על  פרק  מוקדש  טוכמן  ו.  ברברה  המחוננת 
הוויכוח  אמריקה".  את  מאבדים  "הבריטים 
על  מסים  להטיל  בריטניה  של  ה"זכות"  על 
האמריקנית,  ביבשת  שהוקמו  המושבות, 
אותה דחו המתיישבים, התגלגלה אל מחוזות 

של איבוד שליטה. 
בבוקרו של יום שלישי, 11 בספטמבר 2001, לפני חמש עשרה־שנים, 
כולו.  והעולם  איבדו האמריקנים לא רק את הראש, אלא את אמריקה 
הבריטים נאחזו בשנת 1763 ב"עיקרון" ושמטו את השליטה בשטח. או 
בערכה  עלתה  שהבעלות  ..."אף־על־פי  טוכמן:  בקיצור,  שמסכמת,  כמו 
להחזיק  אפשר  שיהיה  כדי  ביותר  החשוב  הדבר  הושלך  העיקרון,  על 
מזבח  על  הוקרב  האפשרי  בגדר  שהיה  ומה  בחשיבותו,  הפחות  בדבר 
הרדיפה אחר הבלתי־אפשרי. תופעה זו היא מן השכיחות במיני האיוולת 
השלטונית".1 ואילו אמריקה נטרפה דעתה ביום אחד של מתקפת פתע 
מוסלמית שאין מאחוריה מדינה מזוהה, או כל גורם שלטוני שנטל על 
כ־3000  של  בחייהם  שעלתה  זוועתית  מתקפה  לאותה  אחריות  עצמו 
הסחר  בנייני  של  שחקים  גורדי  שני  קריסת  נפגעים,  ואלפי  נרצחים 
הבין־לאומי במרכז מנהטן, ניו־יורק. נזק סביבתי לאלפי מבנים, לריסוק 
עסקים, להרס אגף של ה'פנטגון', מחלקת ההגנה של ארה"ב, בארלינגטון, 
וירג'יניה, שליד ושינגטון הבירה ולניפוץ יוקרתה של מעצמת־העל האחת 

באותה שנה של שחר מאה חדשה - העשרים ואחת. 
היסטוריונים רבים ראו באותה מתקפת פתע מתוקשרת ומתואמת 
ב־7  ארה"ב  על  היפאנית  האווירית  הפתע  למתקפת  חוזר  שידור 
בדצמבר 1941. מעין מבוא למלחמה העולמית השלישית. אחרים ראו 
וליתר  המזרחי,  העולם  מול  המערבי  העולם   - העולמות  מלחמת  בה 

דיוק - המוסלמי. 
מרשל  אטווד  ליימן  סמואל  גנרל  האמריקני  הצבאי  ההיסטוריון 
)1900 - 1977(, כתב בספרו 'אנשים מול אש'2 על הפחד המצוי בקרב 
חיילים או אזרחים, שנקלעים לשדה המערכה. פני הקרב נצרבים בעת 
מבחן האש. רוב אלה הנקלעים לשטח האש היו מעדיפים לצאת ממנו 
יבשים. לדבריו, מתוך ניסיון שרכש במלחמת העולם השנייה, במערכה 
הקשה נגד היפאנים באוקיאנוס השקט ונגד הגרמנים בנורמנדיה, עם 
נחיתת בעלות הברית על חופי צרפת ביום 6 ביוני 1944, התברר לו מה 
קרב.  אלי  ששים  לא  המובחרות,  ביחידות  גם  חיילים,  כי  קבע,  שכבר 
הנתונה  במציאות  פעילותם  את  ומשתק  שונות  ברמות  מכונן  הפחד 
של מלחמה. ואילו הצבא אינו יכול לשנות את טבעו של החייל בשדה 
הקרב.2 פני הקרב נצרבו בשדות המערכה של המלחמות הקטנות כמו 
הגדולות. אבל בעשורים האחרונים, שדה הקרב כבר איננו מתנהל על 
הקרקע, או במרחב הימי והאווירי. הוא מצוי בכל העולמות ולרוב, איננו 

נראה לעין. גם לא באמצעות משקפות או ציוד אופטי מתקדם. 

ולעתים,  מדממת  קשה,  פגיעתו  אזרחים.  בעיקר,  בו,  מעורבים 
מוקדמת,  אתראה  ללא  מגיח,  או  בתוכנו,  ומצוי  פועל  הוא  משתקת. 
בהקמת  בה  להילחם  ניתן  שלא  תופעה  וממחפורות.  לעבים  מבעד 

גדרות ביטחון, תעלות הגנה, פעולות מיגון ואמצעים אלקטרוניים. 
מתקפת הפתע של "אחד־עשר בספטמבר 2001" נמשכה פחות מעשר 
שעות. ארבעה מטוסים אמריקניים נחטפו במהלך טיסתם במרחב האווירי 
מגה־ של  שטניות  מזימות  ביצוע  לצורך  נוסעיהם  מאות  על  ארה"ב  של 

פיגוע. היעד הראשון היו שני רבי הקומות במרכז הסחר הבין־לאומי בניו 
יורק, סמל העוצמה הכלכלית של ארה"ב והעולם החופשי. יעד שני היה 
בניין הפנטגון, מטה משרד ההגנה האמריקני ובניין 7, בוושינגטון, ששימש 
מטה החירום של העיר בעתות מלחמה. היעד השלישי לא ניתן להגדירו 

בגלל התרסקות המטוס החטוף על נוסעיו בשדה פתוח בפנסילבניה. 
בשעה 07:35 - לפי שעון ארה"ב - עלו מוחמד עטא ממוצא מצרי 
טיסה  רגילה,  טיסה  על  האמירויות  מאיחוד  אל־שאח'י  מרואן  וחברו 
היו  הם  איירליינס".  "אמריקן  חברת  של   767 בואינג  מטוס   ,11 מס' 
המוח השטני מאחורי אותו אירוע מצמרר. יחד עמם עלו למטוס עוד 
לדרכה  יצאה  הטיסה  רגילים.  נוסעים  של  במסווה  מוסלמים  שלושה 
בשעה 08:00 מנמל התעופה לוגאן של בוסטון לכיוון היעד שלה - לוס 
כרבע שעה מאוחר  צוות.  ואנשי  נוסעים   92 היו  על המטוס  ־אנג'לס. 
יותר יצאה לדרכה מאותו נמל תעופה לעבר אותו יעד טיסה מס' 175 
עם 65 נוסעים ואנשי צוות ומתוכם חמישה חוטפים מוסווים. לא חלפו 
הייתה תחושה שהמטוסים  נחטפו.  ושני המטוסים  דקות  אלא מספר 
ממריאים בגובה נמוך מדי ובתאי הטייסים מתחולל מאבק אלים בין 
החוטפים לבין הטייסים. אחת הדיילות עוד הצליחה לדווח באמצעות 
הטלפון האווירי למרכז הבקרה של נמל התעופה לוגאן, כי "תא הטייס 
חושבת  ואני  נדקרו  דיילים  ושני  העסקים  במחלקת  נוסע  מגיב,  אינו 
שהם ]החוטפים[ ריססו פה משהו - קשה לנו לנשום. אני לא יודעת, 
חלפו  לאטם,  נעו  השעון  מחוגי  המטוס".  את  שחוטפים  חושבת  אני 
והאירועים   ,11 מס'  טיסה  המראת  מאז  בלבד,  דקות,  עשרה  אחת 
בוסטון,  בלוגאן,  הפיקוח  מגדל  - הקשר של  ב־08:21  לסחרור.  נכנסו 
טעויות  בגלל  אבל  כבה.  הטיסה  בגלל שמשדר  11 מתנתק,  טיסה  עם 
שעשו החוטפים בלחיצה על כפתורים שונים בתא הטייס, נשמעו שני 
ותנהגו  "ברשותנו כמה מטוסים. שמרו על שקט  משפטים מקוטעים: 
נוסעי  אל  שהופנה  נוסף  ומשפט  התעופה".  לנמל  חוזרים  אנו  בסדר. 
טיסה מס' 11: "אם תנסו לזוז תסכנו את עצמכם ואת המטוס. פשוט 
תהיו בשקט". ומאז ועד להתרסקות על בניין הסחר הבין־לאומי נשמר 
קשר  ליצור  מצליחה  הדיילות  אחת  כאשר  ב־08:44,  שנקטע  השקט... 
עם החברה בדאלאס ולהודיע בהיסטריה: "אלוהים אדירים אנו טסים 
נמוך מדי, הרבה יותר מדי"... שתי דקות לאחר אותה הודעה אחרונה 
הצפוני  'התאומים'  מגדל  של  הצפוני  בחלקו  בעוצמה  המטוס  התנגש 
במנהטן. דלק המטוס שדלף תוך כדי התרסקותו על נוסעיו, גרם להצתת 
הבניין. השתררה בהלה משתקת. רק אנשים שהיו בקומות התחתונות 
עצמם  למלט  ניסו  הראשונות,  בשניות  המשתק  מההלם  והתעשתו 

 חמש־עשרה שנים למתקפת הטרור האסלאמית 
על ארה"ב, 11 בספטמבר 2001

הרדיפה אחר הבלתי־אפשרי

*הכותב הינו היסטוריון ועורך
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והעשן.  בלהבות האש  אפוף  כבר  הבניין שהיה  החירום של  במדרגות 
עשרות אנשים בקומות העליונות שמצאו עצמם במלכודת האש, ניסו 

להציל חייהם בקפיצה מחלונות המשרדים. 
בשעה ששני המטוסים החטופים עשו דרכם לעבר היעד בניו יורק, 
המריאה בשעה 08:42 מנמל התעופה ניוארק בניו־ג'רזי טיסה מס' 93 
של "אמריקן איירליינס" לכיוון סן־פרנסיסקו. בטיסה זו היו 44 נוסעים, 
כולל ארבעה החוטפים. 40 דקות לאחר ההמראה הטייס מקבל אתראה 
על חטיפת שני המטוסים שפגעו במרכז הסחר הבין־לאומי בניו־יורק. 
אבל גם על מטוס זה השתלטו החוטפים סמוך לשעה 10:00. כנראה, 
לאחר מאבק של הטייס עם החוטפים, המטוס מתרסק על נוסעיו, אנשי 

צוות והחוטפים, בשדה פתוח במחוז סומרסט, פנסילבניה. 
של  הצפוני  במגדל  הראשון  המטוס  התרסקות  לאחר  דקות  שש 
"התאומים", יצר אחד הנוסעים בטיסה השנייה - 175 - קשר ב'נייד' 
עם אביו. "נדמה לי," אמר, "שהם ]החוטפים[ השתלטו על תא הטייס 
נוסף בקדמת המטוס".  להיות שגם הרגו אדם  יכול  צוות,  ודקרו איש 
עדכון נמסר ב'נייד' גם על־ידי אחת הדיילות שמדווחת על הריגת שני 
על־ידי  נראה שהמטוס מוטס  וכי  הדיילים  דקירת אחד  ועל  הטייסים 
איירליינס",  "אמריקן  חברת  של  היא  גם   77 טיסה  ואילו  החוטפים. 
שהמריאה מנמל התעופה דאלאס, ושינגטון, בשעה 08:20 לעבר לוס־

הטיסות  לשלוש  דומה  גורלה   - צוות  ואנשי  נוסעים   64 עם  אנג'לס 
כנוסעי  עליה  משתלטים  מוסווים  טרוריסטים  חמישה  לה.  שקדמו 
המטוס  באוויר.  המטוס  נחטף  ההמראה,  לאחר  שעה  כחצי  המטוס. 
סוטה מנתיבו וטס לעבר ושינגטון. הקשר בינו לבין מגדל הפיקוח נותק. 
לאחר כ־40 דקות נוספות מתרסק המטוס בבניין ה'פנטגון'. כל נוסעי 
המטוס על אנשי הצוות והחוטפים נהרגים. יחד עמם נהרגו עוד 125 
עובדי ה'פנטגון', שהצלע השמאלית שלו נפגעה ועלתה באש יחד עם 
המטוס ונוסעיו. בניין זה של מחלקת ההגנה של ארה"ב, הוחל בהקמתו 

ב־11 בספטמבר 1941. שישים שנים בדיוק קודם לאירוע מצמרר זה. 
פעולות חטיפת 4 המטוסים של חברת "אמריקן איירליינס" יוחסה 
'אל־קאעידה'. ארגון  על־ידי ממשלת ארה"ב לארגון הטרור המוסלמי 
שמאחוריו לא עומדת מדינה ערבית או מוסלמית כל־שהיא, אבל ארגון 
שנתמך על־ידי העולם הערבי והמוסלמי ומכוון פעולותיו מתוכו. פעולת 
טרור מתואמת ומתוזמנת זו הפתיעה את ארה"ב והעולם כולו. הממשל 

היה אובד עצות. נשיא ארה"ב, ג'ורג' ווקר בוש )הבן(, היה באותה שעה 
הידיעות  לאוזניו  הגיעו  כאשר  הכוח.  וממוקדי  הלבן"  מ"הבית  רחוק 
בבית ספר בסרסוטה.  בילה עם תלמידים  הוא  הראשונות על הפיגוע 
הקריא להם סיפורים. זה היה במסגרת ביקור נשיאותי לקראת פתיחת 
שנת הלימודים 2001 - 2002. ספק רב, אם הפנים בשלב זה שארה"ב 
נמצאת תחת מתקפת טרור איסלאמי. תגובתו הראשונה הייתה בשעה 
09:30 , כשעתיים לאחר ההמראה הראשונה של טיסה מס' 11, 13 דקות 
לפני ההתנקשות בבניין הפנטגון, חצי שעה לפני התרסקותו של המגדל 
הדרומי של מרכז הסחר הבין־לאומי בניו ־יורק )המגדל הצפוני שנפגע 
ראשון עדיין היה אפוף להבות(, ושעה ורבע לפני האישור הרשמי על 
התרסקות המטוס בשדה בפנסילבניה. עדיין לא היו לפניו פרטים רבים 
על היקף הפיגוע ומבצעיו. רק בשעה 13:04, הכריז בבסיס חיל האוויר 
"אל  לבוא.  תאחר  לא  ארה"ב  של  תגובתה  כי  ארסידייל,  בלוזיאנה, 
תטעו, ארה"ב תמצא ותעניש את האחראים למעשים פחדניים אלה". 

זנב  את  הענישה  ארה"ב  שנים,  עשרה  חמש  של  לאחור,  במבט 
הנחש שמאחורי הטרור הבין־לאומי. היא שפכה חמתה על אפגניסטן 
איחוד  את  לא  סעודיה,  את  לא  איראן,  את  הענישה  לא  עיראק.  ועל 
את  לא  וגם  אותו  ומזינות  הטרור  מממנות  מדינות   - האמירויות 
שיתפו  לא  מערב־אירופה  מדינות  גובה.  שאיבדה  כך,  פקיסטאן. 
בריטניה,  למעט   ,)2003 )מרס  השנייה  המפרץ  במלחמת  פעולה  אתה 
עורף  הפנתה  טורקיה  מבית.  הקהל  לדעת  בניגוד  פעלה  שממשלתה 
חזית  בהקמת  כשלה  ארה"ב  ערב.  ארצות  כל  וכך  האמריקני  לממשל 
משותפת נגד עיראק כמו במלחמת המפרץ הראשונה. היא מצאה עצמה 
בבידוד מדיני. ממשל הנשיא ברק חוסיין אובמה רק חיזק מגמה זו של 
המתפרקת  ולאירופה  חדש  למזרח־תיכון  ההזויות  בתכניותיו  נפילה 

מבפנים בחסות "האיחוד האירופי". 

מתקפת הפתע היפאנית - שישים שנים קודם לכן
שנים  שישים  לה  שקדמה  פתע  בהתקפת  התמקדו  רבים  פרשנים 
קודם לכן, זו של חיל האוויר הקיסרי היפאני על 'נמל הפנינים', באיי 
הוואיי, ב־שחר 7 בדצמבר 1941. במתקפה אווירית זו, בה השתתפו 350 
מטוסים יפאניים מנושאות מטוסים ותקפו בגלים את צי־האוקיאנוס 
השקט של ארה"ב בפרל־הארבור )"נמל הפנינים"(, באי אואהו בהוואי, 
אמנם  שסופחה  טריטוריה  אז  מארה"ב,  ק"מ  כ־4000  המרוחק  אי 
היפאנית  במתקפה  בארה"ב.4  מדינה  לא  עוד  אבל   )1898( לארה"ב 
תקפו גם מטוסי חיל האוויר הקיסרי את שדות התעופה היקאם ווילר 
טיבעו  כן  האמריקני.  האוויר  חיל  של  מטוסים  הקרקע  על  והשמידו 
נוספות.  אניות  לחמש  נזקים  והסבו  מערכה  אניות  שלוש  היפאנים 
במתקפת פתע זו ניזוקו שלוש סיירות קלות, שלוש משחתות וכלי־שיט 
נוספים. לאמריקנים אבדו תוך 30 דקות; ועיקר הנזק הוסב בחמש דקות 
ראשונות, 188 מטוסים ו־3389 אבידות - הרוגים ופצועים. "תוך דקות 
מתודלקים  מהם  רבים   - הקרקע  על  החונים  המטוסים  היו  ספורות 
באוויר  אל־על  וסמיכות תמרו  גדולות  עשן  תימרות  להבות;  - אחוזי 
המאמצים  את  בשבשן  בשטח,  המצוי  כל  את  כליל  ואפפו  הדומם, 

הקדחתניים לפזר את המטוסים ולפרק את תחמושתם".5

מבט על מנהטן ומגדלי התאומים | צולם על־ידי שירי קיסטר עמית, 25 ביוני 2001
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על אף השוני שבין אותן שתי מתקפות פתע על ארה"ב בפרק הזמן של 
שישים שנים, היקף האבדות בנפש דומה וגם משך־זמן המתקפה - דומה. 
מראש.  שסומנו  יעדים  נגד  גדולה  אחת  מתקפה  שהן  קצרות  מתקפות 
בעוד שהיפאנים תקפו יעדים צבאיים - נמלי תעופה וים. הרי המוסלמים 
תקפו, ב־11 בספטמבר 2001, יעדים אזרחיים , אוכלוסייה חסרת מגן בלב 

המרכז המסחרי של ניו יורק ובמתחם ה'פנטגון' בוושינגטון. 

המוסלמים סימנו את ארה"ב כאוייב
את  אסטרטגי  עויין  כיעד  ארה"ב  את  המוסלמים  סימנו  ממתי 

עולמם?
- מאז הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס בעיר באזל, 1897. תמיכת 
רבים מיהודי ארה"ב בתנועה הציונית, סימנה אותם ואת ארה"ב כולה 
כמקור הרע לאיסלאם. במלחמת העולם השנייה, בשעה שיהודי אירופה 
וצפון־אפריקה עמדו על נפשם וגרמניה הנאצית הועידה אותם להשמדה, 
קיבלו הגרמנים סיוע מדיני, תעמולתי ובהמשך גם צבאי מאותו מוחמד 
חאג' אמין אל חוסייני, 'המופתי של ירושלים', מנהיג ערביי ארץ־ישראל. 
מאז קיבל מינוי זה ב־12 באפריל 1921, הרקיעו שאיפותיו השלטוניות 
בעולם הערבי ובזה המוסלמי לשחקים. הממשלה בלונדון קיבלה אתראות 
מהשטח לגבי מינוי זה. אחד מהם היה קולונל ריצ'ארד מיינרצהאגן, קצין 
מדיני ראשי בממשל הצבאי הבריטי במלחמת העולם הראשונה, שהיה 
ה'מופתי  לכהונת  מינויו  כי  חוסייני  אל  אמין  עם  היכרות  מתוך  סבור 
של ירושלים' הוא מעשה טירוף. על כוונה זו נודע לו במשרד המושבות 
בלונדון ב־27 באפריל 1921, כשבועיים אחרי שנמסר לו על מינויו הצפוי. 
לארץ־ישראל למלא את  לפני צאתו  סמואל,  להרברט  הוא כתב תזכיר 
תפקיד הנציב העליון הבריטי בארץ־ישראל, ובו הזהירו, שלא למנות את 
שאפתני  "טיפוס  הוא  לדבריו,  ירושלים'.  של  'מופתי  לכהונת  ה'מופתי' 
מאוד, נטול כל נקיפות־ מצפון ורמאי מובהק, שאם תינתן לו הזדמנות - 
יוכל להזיק מאוד, ובמוקדם או במאוחר עתידים הבריטים להתחרט מרה 
על מינויו".6 מיינרצהאגן גם קיים פגישה דחופה, שלא נקבעה מראש, עם 
הנזק הצפוי ממינויו  "מפני  הזהירו  ובו  צ'רצ'יל, שר המושבות,  וינסטון 
של 'בן־בליעל שכמותו' למשרה של המופתי".7 אבל לממשלה הבריטית 
היו שיקולים משלהם. דרך אגב, במכתבו האישי רב העמודים של חאג' 
אמין אל חוסייני אל אדולף היטלר, קנצלר ו"פיהרר" של גרמניה, שנשלח 
מפגש  טרם  ימים  ושמונה  חודשים  עשרה   ,1941 בינואר   20 מבגדד, 
ההיכרות ביניהם בלשכת ה'פיהרר' והקנצלר של הרייך, בברלין, הוא חתם 
תחת התואר "המופתי הגדול של פלסטינה". במכתב רב עמודים וטרחני 
זה הוא ציין את ממניו לכהונתו זו - אנגליה - בתור "אויב מר וערמומי" 
כורך  זה  במכתב  הערבי.  העם  ובהם  העמים  של  האמתית  לחירותם 
המופתי, לראשונה, גם את ארה"ב שהייתה באותה שעה מחוץ למעגל 
מלחמת העולם השנייה. "על־ידי העזרה שתוגש לערבים )על־ידי גרמניה 
הנאצית - י"ק( להרוס את ההזיות הציוניות, תיפול רוחם של היהודים, 
הם  ומתנפץ,  נופל  חלומם  נושא  כי  בראותם  ארה"ב.  של  אלה  ובייחוד 

יאבדו התלהבותם לעזור לבריטניה הגדולה, וסופם יהיה אבדון".8 
התקפת  בעקבות  השנייה  העולמית  למלחמה  ארה"ב  כניסת  עם 
הפתע היפנית על בסיסי הצי של ארה"ב בנמל הפנינים באיי הוואי, וגם 
נגד גרמניה הנאצית בעקבות הכרזת גרמניה מלחמה על ארה"ב - ולא 
להפך, הופיעו שוב האמריקנים כאוייבי האיסלאם. עם פלישת כוחות 

צבא ארה"ב, ב־7 בנובמבר 1942, בקזבלנקה )מרוקו(, באורן )אלג'יריה( 
פנה  "לפיד",  מבצע  במסגרת  בריטיים,  כוחות  עם  יחד  אלג'יר  ובעיר 
ואיטליה, להגן על ארצות צפון־ ה'מופתי' למעצמות ה"ציר", גרמניה 

אפריקה הערביות כדי להדוף את ההתקפה האמריקנית, שנדף ממנה 
ריח הציונות והיהדות הבינלאומית. בזיכרונותיו של ה'מופתי' מתאריך 
4 בינואר 1958, כתב כי אלג'יריה בה מתגוררים קרוב ל־140000 יהודים, 
לירושלים... ה'מופתי' הסתמך על מכתבו  יורק  ניו  בין  היא ראש גשר 
לדבריו,  שהביע,  הציונית,  ההסתדרות  נשיא  וייצמן,  חיים  ד"ר  של 
תמיכה על פעולת ארה"ב ובריטניה בצפון־אפריקה. הוא ראה ביהודים 
בעיקר  המוסלמית,  בתעמולה  יתקבע  שלימים  מה  אמריקה".  "אדוני 
זו של הזרמים הקיצוניים, "השטן הגדול" - ארה"ב, ו"השטן הקטן" - 
ישראל, או היהודים. בשידור רדיו ברלין פנה המופתי לערבים במרוקו, 
אמריקה  את  סימן  הוא  האמריקנית.  המתקפה  את  לסכל  להם  וקרא 
בתור האוייב. היא זו שתמכה לאורך כל השנים בתנועה הציונית. היא 
זו שנכנעה להשפעת היהודים ואישרה את ייהוד פלסטינה. "אמריקה 
בהם".9  התומכת  הראשונה  והיא  ליהודים,  רכיבה'  'חמור  משמשת 
והציעו  המופתי  של  ההזיות  על  בנו  ה'ורמאכט'  של  העליון  בפיקוד 
מעיראק  אחר  'פליט'  עם  יחד  אותו  לאמץ  הרייך  של  החוץ  למשרד 
ראשיד עלי אל־כיליאני. זה שעמד בראש הפיכת הנפל בעיראק בלילה 
שבין 1 ל־2 באפריל 1941, שבו מינה את עצמו לראש ממשלת עיראק 
במקומו של טאהא אל־האשמי. תכנית שנגוזה, בסופו של דבר, על־ידי 
שכל  רע  פגע  ב'מופתי'  שראו  האיטלקיים,  שותפיהם  בלחץ  הגרמנים 
פעילותו להתסיס את האוכלוסייה הערבית תביא נזק יותר מתועלת. כך 
גם הייתה עמדת צרפת של וישי בראשות משתף הפעולה עם הגרמנים 
פיליפ פטן, שכל פעילותו של ה'מופתי' מפלסטינה לא תתרום  מרשל 

דבר לאינטרס המשותף של 'מעצמות הציר' בצפון אפריקה. 
בגדולה  הבין־לאומי  הסחר  מרכז  בלב  ארה"ב  שספגה  המהלומה 
שבעריה, לא הייתה דומה למפלות שספגו כוחותיה בוויטנאם ובשדות 
מערכה אחרים ברחבי העולם. הפעם המכה הייתה ממוקדת, ולראשונה 
ומכה  שנים  עשרה  חמש  מאז  חלפו  אמנם  אדמתה.  על  בתולדותיה, 
נוספת מסוג זה טרם ניחתה עליה. אולם מה שמעורר דאגה הוא שקובעי 
המדיניות בממשל בוושינגטון טרם הפנימו את השינוי בשדה המערכה. 
הוא  אובמה.  חוסיין  ברק  הנשיא  של  נשיאותו  בימי  בולטים  הדברים 
הערבי"  "האביב  כך  עיניו.  לנגד  מתרסק  והכול  הזויה  מדיניות  אימץ 
שריסק את העולם הערבי - המוסלמי לרסיסים. כך "האביב האוקראיני" 
במזרח־אירופה. מה שמדאיג הוא, שמנהיגי ארה"ב מאז אותו ספטמבר 
עיוורון למתרחש  תוך  מנהיגי האיחוד האירופי, מתנהלים  כמו   ,2001
במזרח־התיכון שכולו,  המדיני  לקידום התהליך  דאגתם  עיקר  סביבם. 
מלבד ישראל, בתבערה כללית. וזו האיוולת. לפי ההיסטוריונית טוכמן, 
סימן ההיכר הקלסי של האיוולת: "סירוב להסיק מסקנות מן הראיות, 

ההתמכרות למה שגורם נזק".10 
פני הקרב השתנו ללא הכר בשחר יום שלישי, 11 בספטמבר 2001. 
מאז חלפו חמש עשרה שנים בלבד. העולם עדיין שקוע בתוך הבועה 
מיליוני  לפלישת  שעריה  פתחה  לבן.  דגל  הרימה  אירופה  עצמו.  של 
לפנס.  מתחת  העין  מן  הנעלם  האויב  את  חיפשה  ארה"ב  מוסלמים. 
וכשאין אומץ ועניין להתמודד עם המציאות הנתונה, מנהלים מלחמות 
הזויות בכלים ובשיטות של המלחמות הקודמות.   

ג'ני לבל, 'חאג' אמין וברלין, תל־אביב 1996, עמ' 16.  .6
שם. מיינרצהאגן, 'יומן מזרח־תיכוני 1917 - 1956', חיפה 1973, עמ' 97 - 98  .7

שם, עמ' 54 - 57  .8
לבל, 'חאג' אמין וברלין', עמ' 101  .9
10. טוכמן, 'מצעד האיוולת', עמ' 247
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אינג' רביב סתיו*

התקשורת  בכלי  שומעים  אנו  פעם  מידי 
על נזקי שריפה בבתי מגורים, שסיבתם, קצר 
במזגן. האמנם? איך יתכן שמזגן הפועל שנים 
ומקרר לרווחתנו את חלל הבית, פתאום ללא 
כל הודעה מוקדמת, מתקצר וגורם לשריפה? 
הנ"ל  מהסוג  תקלות  קורות  אם  מתקצר? 
חדשות לבקרים, הרי שכמובן יש לכך סיבה, 
ובוודאי שהיה צריך וניתן היה למנוע אותן, או לפחות לנסות לצמצמן.
הנגרם  חשמל  במעגל  ליקוי  למעשה  הוא  קצר  חשמלי?  קצר  מהו 
בין שתי  נמוכה־ בזרם חילופין(  )עכבה  מחיבור של התנגדות אפסית 
נקודות בעלות מתח תקין, כמו קצר בין פלוס למינוס בסוללה, קצר בין 
פאזה לאפס או להארקה בזרם חילופין חד־פאזי, או קצר בין הפאזות 

או וגם למוליך האפס או וגם להארקה במערכת תלת־פאזית.
למתח(  )מחובר  חי  מוליך  כשמתנתק  למשל  לקרות  יכול  הקצר 
כקצר־ מוגדר  בדרך־כלל  שזה  מתכתי,  בגוף  ונוגע  המהדקים  מסרגל 

גוף, מכיוון שהגוף חייב להיות מאורק וגם מפני שיש 
חובת הגנות שונות מפני חשמול, או לבין מוליך אחר. 
בעת קצר מלא במתקן ביתי, עלול להתפתח זרם 
בקילו  כלומר,  אמפרים,  אלפי  של  תקלה(  )זרם  קצר 

אמפרים, זהו זרם הרסני מאוד. 
חייבים להתקין, וכמובן שיש בלוח החשמל שלנו, 
נתיכים  כמו  אביזרים  מבטחים  שהם  הגנה  אמצעי 
)פיוזים( או מא"זים, מא"ז - )מפסק אוטומטי זעיר(, 
)MINIATURE CURCUIT BREAKAR( M.C.B ובאנגלית

אוטומטי  )מפסק   - מאמ"ת  גם:  בשמם  הידועים 
מגנטי־תרמי(, או ממ"ט - )מפסק מגנטי־תרמי(.

מבטחים אלה תפקידם לנתק במיידי את המתקן 
החשמלי. הניתוק המיידי מטרתו:

לערכים  להתפתח  הקצר  מהזרם  למנוע  א. 
הניתוק,  ועד  הקצר  קרות  מרגע  אסטרונומיים 

כתוצאה מזמן התגובה של המבטח.
ניתוק והפסקת המתקן החשמלי התקול, שנמצא בתקלה. ב. 
זמן הניתוק הוא בסדר־גודל של מילי שניות )אלפייות השנייה(.

כאמצעי הגנה נוסף מפני חישמול כתוצאה מקצר או זליגה להארקה, 
ממסר פחת, שמנתק את המתקן בזרם מזערי של 30 מילי אמפר לעומת 

זרם הקצר של מאות או אלפי אמפרים.
להגנה מפני זרם קצר יש מספר מבטחים בטור, שאמורים לנתק את 
המתקן התקול במיידי, כלומר, במקרה ואכן היה קצר במזגן הביתי, הרי 
שזה נושא הכתבה, היה מתנתק ומפסיק המפסק )המא"ז( של המזגן את 
המעגל החשמלי מאספקת המתח למזגן )מתקן(. במקרה וכשל המפסק 
)המא"ז( של המזגן כתוצאה למשל מהדבקות מגעיו, הרי שבטור למעגל 
יש את המא"ז הראשי של הבית ובטור אליו המא"ז או הנתיך הראשי 

של הבלוק )באחריות חברת החשמל( וכן הלאה.
הזרם,  במעלה  מא"זים  או  נתיכים  של  גיבויים  שיש  אומרת,  זאת 

שינתקו במיידי את המעגל, מפני זרם הקצר.

משום  קלוש  הוא  קצר  מתקלת  תפרוץ  ששריפה  הסיכוי  מסקנה: 
להיגרם  )יכול  אפסי.  בזמן  במיידי  המעגל  את  מנתקים  שהמבטחים 
ניצוץ או קשת חשמלית בזמן הקצר אך בעת ניתוק המעגל הם יעלמו, 

הקשת והניצוץ יכבו(.
נגרמות בגלל קצר?! אולי מסיבה  ייתכן שהשריפות לא  אז אם כך 

ומסיבות אחרות?
מה היא אותה הסיבה?

התשובה נעוצה במספר גורמים.
את  לנו  שתנתק  הנכונה  ההגנה  את  ושמים  מתקינים  שלא  אולי 

המזגן? כלומר, המפסק שאמור לנתק את המזגן לא מנתק אותו?
למבטח, מפסק המאמ"ת יש שתי הגנות:

הגנה מגנטית מיידית לניתוק המעגל מפני זרם קצר.  .1
הגנה תרמית לנתק את המעגל מפני זרם יתר או עומס יתר.  .2

קלושה,  היא  וכתבתי שהסיבה  למסקנה  הגעתי  כבר  הקצר  מהזרם 
ויש גם גיבוי.

לעומת זאת, להגנה מפני זרם היתר אין גיבוי ולכן, אם ההגנה שלנו 
לא תפעל ותנתק את המזגן, ייתכן והוא יתחמם יתר על המידה ויישרף 

ועלול לגרום גם לשריפה כללית.
והעוסקים  המיזוג  בענף  שהעוסקים  ברור,  לי 
חשמלאים  או  מורשים,  חשמלאים  שאינם  בחשמל, 
לא־נכונים,  והרגלים  לא־נכונות  בהמלצות  מורשים 
זרם היתר במזגן אפילו  ומבטלים את הגנת  עוקפים 
כשהוא  המזגן  יתנתק  שלא  ברור  ולכן,  במודע  שלא 

בתקלת זרם יתר או בעומס יתר כנדרש.
וזאת  וסיבותיה,  בסוגייה  בהמשך הכתבה ארחיב 

לדעתי מקור הבעייה.
הגנת זרם יתר או עומס יתר מתבססת על העיקרון, 

שחימום הוא פונקציה של הזרם בריבוע.
מהתנגדות  כתוצאה  לחימום  גורם  חשמלי  זרם 
ובכבלי ההזנה  החשמלית של המוליכים, הן בכבלים 
החשמל  במתקני  והשנאים  המנועים  בליפופי  והן 

השונים.
החימום הוא טבעי ובלתי־נמנע, לכן מתכננים כל 
מתקן חשמלי כך, שלא יעבור את טמפרטורת העבודה המותרת במצב 

עבודה נורמאלי, בזרם הנומינאלי.
כאשר במתקן יזרום זרם יתר, שהינו הזרם העולה מסיבה כל־שהיא 
מעל הזרם הנומינאלי המתוכנן של המתקן, במצב זה המתקן יתחמם 
נזק  שיגרום  דבר  המותרת,  מעל  טמפרטורה  עליית  תהא  והתוצאה 
למתקן שריפת מנועים או התכת הבידוד של המוליכים ואפילו לשריפה.

כך על־פי תקן לעמידה בטמפרטורה של  בידוד הכבלים מתוכננים 
הסטנדארטיים  המנועים  ואילו   )90°Cל־ גם  חוטים  יש  )כיום   ,70°C
בעל בידוד מסוג B עמיד לפי תקן ב־130°C, ובידוד מסוג F עמיד לפי 

.155°Cתקן ב־
קיים כלל אצבע שנקרא "חוק 8 המעלות", שעליה ב־80°C מהערך 

המותר של ליפוף בידוד המנוע תקצר את אורך חיי המנוע בחצי.

שריפות בבתים בגלל מזגנים?

*הכותב הינו מהנדס חשמל, חבר ב"התאחדות מהנדסי החשמל", עיתונאי, חבר "האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית" ו"מועצת העיתונות בישראל"

מאמ"ת 3x10 K המיועד להגנה על 
מנועים ומזגנים

המשך בעמוד 40 <
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ולחמם  יתר  יש להקפיד שלא להעמיס את המתקן בעומס  כלומר, 
את הציוד מעבר לטמפרטורה המותרת שיכול לספוג הבידוד כי יגרם 

נזק לבידוד של המתקן )מנועים, מוליכים וכדומה(.
אפשרי להעמיס את המתקן בזרם יתר לזמן של כשעה עד שעתיים, 
כל עוד לא נחמם את המנוע או הכבלים מעבר לטמפרטורה המקסימלית 

המותרת.
over load( O.L(, יודעת  לכן, הגנת עומס יתר או במונח המקצועי 
לכך  ובהתאם  להזרים במתקן  יתר מותר  זרם  להרגיש כמה  או  לחשב 
לנתק אותו בפרק־זמן בין אפס לשעתיים, בהתאם לגודל הזרם באחוזים 
מעל הזרם הנומינאלי. שהוא הערך בפועל של זרם היתר במתקן. ישנן 

.PKZM הגנות שניתן לכוונן לערכים רצויים כמו

הסיבות לגרימת העמסת יתר במנועי המזגנים:
שביחידה  בעוד  במעבה  או  במאייד  האוויר  זרימת  וחסימת  לכלוך 
החיצונית  ביחידה  האבק  את  הקולטים  מסננים  יש  במאייד  הפנימית 
אין ורצוי לנקות את האבק והלכלוך כתחזוקה מונעת למזגן וגם כהכנת 

המזגן לקיץ למשל.
כגון,  החשמל  מחברת  החשמל  באספקת  תלויות  נוספות  סיבות 
תלת־ במערכת   400V שהם  הנומינאליים  מהערכים  נמוכים  מתחים 

פאזית או 230V החד־פאזית.
אי־איזון במתחים, כאשר המתחים אינם שווים בכל אחת מהפאזות 
במערכת התלת־פאזית, אי־שיווין זה יכול להיות מאספקה לא־תקינה 

מחברת חשמל או ממגעים מלוכלכים ולא תקינים באביזרים השונים.
חוסר פאזה מעלה את הזרם מאוד בפאזות הבריאות.

חשיבותה של הגנת זרם יתר היא חשובה מאוד ומטרתה להגן על 
המזגן )המתקן( מכל אחת מהסיבות האפשריות שתוארו לעיל.

אי־קיום הגנה לזרם יתר או כוונון וכיול לא־נכונים של ההגנה יגרום 
לעליית טמפרטורה מעל המותרת, נזק למתקן ושריפה במזגן, שעלולה 

להתפשט ליתר חלקי הבית.
הביתיים  הלוחות  שברוב  גיליתי  שערכתי  קצר  ובמחקר  בבירור 
האמור  כנדרש  יתר  לזרם  הגנות  מכויילות  או  מותקנות  לא  בישראל, 
סיבות  מיני  מכל  וזאת  שריפות.  ולמנוע  והמנועים  המזגנים  על  להגן 

שגויות ושיקולים מוטעים.

הייתה  החשמל  בלוח  הההגנה  הרחוק  בעבר  היסטורית.  סיבה  א. 
באמצעות נתיך אנגלי, שעשוי מהחרסינה ובתוכו חוט דקיק המשמש 
כנתיך, כיום אסור השימוש באמצעי הגנה זה. כאשר השתמשו בנתיך 
אוטומטאמפר,  שנקרא  יתר  וזרם  לעומס  התקן  בטור  הוסיפו  האנגלי 
למשל, למנוע של 5H.P הזרם בקירוב כ־8A התקינו נתיך של 16A נתיך 
מושהה וכיילו את האוטומטאמפר ל־9.5A בכל פאזה, ובכך היתה לנו 
הגנה כפולה, להגנה מפני קצר ועמידה בזרמי ההתנעה וגם הגנה מפני 

.9.5A זרם יתר שלא יעלה על ערך הכייול של
כפי  )מא"ז(  המאמ"ת  והמצאת  הטכנולוגית  ההתקדמות  לאחר  ב. 
 ,Gו־  L אופיינים  בעלי  מא"זים  או  מאמ"תים  היו  בפתיח,  שתיארתי 
כאשר השימוש הנפוץ היה באופיין L לתאורה ושקעי כוח ביתיים, ואילו 
אופיין G היה מיועד להגנה על מנועים וכמובן היה מותקן כמפסק בלוח 

כהגנה על המזגן.
להחזיק  צריך  היה  והוא  יתר  זרם  של  בהפעלה  התאפיין   L אופיין 
1.4XIn במשך עד שעתיים והגנה מגנטית כ־3XIn מושהה לזרמי התנעה. 
מאמ"ת זה מיועד להגנה על מוליכים מפני זרמי יתר והגנה מפני קצר 

בעת תקלה.
צריך  היה  והוא  היתר,  זרם  של  בהגנה  התאפיין   G אופיין  ואילו 
1.05XInזרם יתר במשך עד שעתיים, כלומר, הגבלת העלאת  להחזיק 
 10XIn הזרם מעבר לערכו הנומינלי )לא יותר מ5%(, והגנה מגנטית כ
מנועים  על  להגנה  שנדרש  מה  בדיוק  זה  ההתנעה.  לזרמי  מושהה 

ומזגנים.
 8Aכ־ בקירוב  הזרם   5H.P של  למנוע  למשל,  הקודמת  הדוגמה  כפי 
ואז מאמ"ת 3X10G נתן הגנה מפני זרמי קצר, בזרם המושהה איפשר 
.10.5A 100 ובזרם העומס יתר הגביל את הזרם עדA זרמי התנעה עד ל

מאמ"תים אילו נמכרו ושווקו לשוק עד שנות ה90. 
L ו־G ובמקומם  ג. באמצע שנות ה־90 הפסיקו לייצר את הדגמים 
נמכרים ומשווקים מאמ"תים הידועים כ־B ו כ־C, שהיו אמורים להיות 
תואמים את את מה שקדם להם מאמ"תים L ו־G, אך במציאות לא כך 

הדבר.
וזאת השגיאה הראשונה. ניתן להשיג בחנויות לממכר אביזרי חשמל 

 .C רק מאמ"תים מסוג
הם לא מוכרים סוגים אחרים, משום שאין לכך דרישה.
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כי  ומזגנים  מנועים  על  להגנה  כלל  מתאים  אינו   C מסוג  מאמ"ת 
להיות  אמורה  היתר  זרם  הגנת   .1.13Xin של  יתר  לזרם  מכוייל  הוא 
מהזרם  יותר  ל10%  אותו  ונכייל  במידה   ,  In הנומינלי  לזרם  מכויילת 
הנומינלי 1.1Xin, נקבל במצב זה חימום יתר של 21% משום שהחימום 
המתפתח הוא ריבוע הזרם )1.21=1.12(, ואילו זרם יתר של 13% יותר 
כמו הכוונון של מאמ"ת בעל אופיין C מוביל לחימום יתר של 28% וזה 
מה שעלול לגרום לשריפה, משום שפשוט אין לנו הגנה. המנוע והמזגן 

לא מתוכננים לפעול ב־28% חימום יתר.
ד. דוגמה להמלצת ייצרן מזגן תלת־פאזי 

המזגן,  של  ההתקנה  הוראות  בספר  המזגנים  ומשווקי  יבואני 
יותר גבוהה, כלומר,  C ובדרגה אחת  ממליצים להתקין מאמ"ת מסוג 
הם  לפאזה,  אמפר   10 עד  בהם  הזורם  הנומינלי  שהזרם  למזגנים 
 ,C 16 ועוד מסוגA ,ממליצים מאמ"ת בדרגה אחת גבוהה יותר, כלומר
וזה מה שמתקינים החשמלאים המוסמכים בלוחות החשמל שלנו, אבל 
 16A זאת בדיוק הבעייה, כי הזרם המקסימאלי כולל זרם היתר במאמ"ת
מכוייל ב־13% יותר, דהיינו, 18A , שזה ב180% זרם יתר העלול לגרום 
לכן,  לשמיים,  זועקים  אלה  כמובן שמספרים  יתר של 327%.  לחימום 

מזגנים נשרפים ויישרפו, כי פשוט אין הגנה למזגנים. 
דרגות  להתקין מאמ"ת בשתי  היצרן ממליץ  במזגן חד־פאזי  ואילו 

יותר מהזרם הנומינאלי,
 1X25A C 13.5 להתקין מאמ"תA כלומר, במזגן שזרם העבודה שלו
מאמ"ת של 25C מאפשר ומכוייל להזרים זרם עד 28A , שזה כ 210%, 
זרם יתר שיגרום ל 437% חימום יתר ללא כל הגנה שתפסיק את המעגל.

אז מה הפלא שזה עשוי להוביל לשריפת המתקן?!
המתייחסת  תקנה  אין  החשמל,  חוק  שבתקנות  נוספת  סיבה  ה( 

להעמסה ולהגנה על מזגנים או למנועים, 
התקנה מתייחסת ל: "תקנות החשמל )העמסה והגנה של מוליכים 

מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט( התשנ"ג.
לפי המלצה של יבואני וייצרני המזגנים למזגן של עד 10A לפאזה יש 
לחווט עם מוליך של 2.5 ממ"ר, ולמוליך כזה הגנה על־ידי מאמ"ת של 
16A בעל אופיין C היא נכונה, אך היא מגינה על הכבל )המוליך( ולא 

על המנועים והמזגן.
זו היא סיבה נוספת שמשתמשים בטעות במאמ"ת הלא־נכון.

אז מה הפתרון? 
לחזור להיסטוריה ולהתקין מאמ"תים מסוג G, המקביל למאמ"תים 
אלה הם מאמ"תים בעלי אופיין K, למאמ"ת בעל אופיין K אופיין זהה 

לזה שהיה לאופיין G )משנות ה90( שמיועד להגנת מנועים.
והגנה   1.05XInל־ מכוייל  הוא  תרמית(  הגנה  )כלומר  יתר  בזרם 
מגנטית כ־10XIn מושהה לזרמי ההתנעה, וזה בדיוק מה שנדרש להגנה 

על מנועים ומזגנים, בהתקנה בלוח החשמל הביתי.
יתר, העלול  כפי שתיארתי, על־מנת להגן על מנועים מפני חימום 
 O.L ,לגרום נזק למנוע או למזגן, יש להתקין עבורו הגנה מפני עומס יתר
מקובל לכוונן את המבטח לכוונון בפני עומס יתר לעוצמת זרם השווה 
100%־105% מהזרם הנומינאלי של המנוע. ערכים אלה על המתכנן של 
הלוח )המהנדס( לקבוע בכל מקרה ומקרה לפי תנאי העבודה של המנוע 

בפועל.
מאמ"ת בעל אופיין K מכוייל ל 1.05XInשזה 105% מהזרם הנומינאלי 

של המאמ"ת ולכן, הוא מיועד להגנת מנועים ומזגנים.
על מאמ"ת תלת־פאזי מחברה ידועה מובילה של 3x10A C, שנמצא 
מע"מ,  כולל   ₪  100 שילמתי  חשמל,  אביזרי  לממכר  בחנויות  במלאי 
, שלא נמצא במלאי   3x10A K ואילו על מאמ"ת מסוג תלת־פאזי של 
באופן קבוע, בהזמנה מיוחדת ובתשלום מראש שילמתי 260 ₪ כולל 

מע"מ. כך שכדאי להתעקש להזמין ולהתקין את המאמ"ת הנכון, כדי 
לשמור ולהגן על המזגן ולהאריך את חייו.

לעומת  למזגן  לפאזה  הזרם  והעלאת  קודם, תוספת  כפי שתיארתי 
מזגן חדש ונקי )בדוגמה המספרית שלנו מזגן עד 10A לזרם פאזי( נגרם 

מהסיבות הבאות:
)היחידה  המעבה  בסוללת  האוויר  מעבר  של  וסתימה  לכלוך  א. 

.1-2Aהחיצונית( וכמובן, גם בפנימית, זה יכול להעלות את הזרם ב־
כך   -10% עד  להגיע  יכול  החשמל  מרשת   400V מ־  נמוך  מתח  ב. 
נחשב למתח   380V לערך  לרדת  הנומינאלי שיכול  נמוך מערך  שמתח 
באיכות  מתח  שזה  רק  חשמל  וחברת  המידה  אמות  מבחינת  תקין 
אספקה ירודה ורצוי לעמוד על כך, שחברת החשמל תספק לנו מתח של 

400V. מתח נמוך מעלה לנו את צריכת הזרם בעוד כחצי אמפר.
ג. אי־סימטריה במתחים מותרת סטייה של עד 2%, גם תעלה את 

הזרם.
של  מיותר  ולחימום  למזגן  הזרם  להעלאת  יגרמו  א־ג  הסיבות  כל 
הרכיבים שבו, קצת מסיבה זאת, קצת יותר מסיבה אחרת, לזה נאמר: 
לערך  המכויילת  יתר  זרם  הגנת  ובהעדר  הגמל"  גב  את  ששבר  "הקש 
הנכון, שתפסיק את המזגן, ושתתריע יש לכם בעייה, תבדקו,יש לבצע 

גם אחזקה מונעת נכונה על־מנת שלא להגיע לאחזקת שבר.
החשמל,  מרשת  אספקה  מתחי  מדידת  הסוללה,  ושטיפת  )ניקיון 
מדידת סימטריה של המתחים, פעולות ובדיקות פשוטות, שלא דורשות 

טיפול חריג ויקר(.
ויגיע  יעלה  היתר  זרם  כנדרש,  המכויילת  יתר  זרם  הגנת  בהעדר 
לערכים אסורים, במקרה הטוב תקצר לי את אורך חיי המזגן והמדחס, 

ובמקרה הפחות טוב יכול לגרום לנזקים, להתלקחות ושריפה.
כמובן איננו רוצים גם להתקע באמצע הקיץ עם מזגן מושבת.

על־ידי  נעשית  עליו  ההגנה  יקר,  מתקן  הוא  חשמלי  מתקן  סיכום: 
הגנות כגון, זרם קצר, זרם יתר, הגנת טמפרטורה, הגנת לחץ ועוד, כיום 
חריגות  המנטרות  מתוחכמות  אלקטרוניות  בקרה  מערכות  גם  ישנן 
מתנאי ההפעלה ומתריאות מפני התפתחותה של תקלה חמורה יותר, 

מה שנקרא התראות דיאגנוסטיות.
תפקידם של ההגנות לשמור על המתקן והציוד שבו ממצבי קיצון, 

במקרה זה המזגן או המתקן החשמלי יופסק, אך לא יינזק.

אסור לבטל או לעקוף הגנות
הערה: המידע המובא בכתבה אינו מהווה ייעוץ הנדסי. בכל שאלה 
הנדסית, ובכל מקרה לגופו, יש להיוועץ עם מהנדס חשמל בעל רישיון 
היחידה  והתעשיה,  הכלכלה  משרד  מטעם  מורשה,  מהנדס  חשמלאי 

לרישוי חשמלאים. 

מאמ"ת 3X16A C לזרמי התנעה ולהגנה מפני זרם קצר, והגנת PKZM לזרם יתר 
המכויילת ל־7.5A, כהגנה על מזגן מיני מרכזי תלת־פאזי 3.5 כ"ס. במקרה זה יש הגנה 

מכויילת לזרם יתר, כלומר המזגן מוגן מפני עומס יתר
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מעגלי מענה בשיגרה ובחירום

ד"ר שי קוניץ*

תקציר
הייסוד  מונחי  הוגדרו  הראשונה  בכתבה 
הרעיוני,  הקו"  "יישור  את  המהווים  וה'שפה' 
)מודל  מחקרים  שני  הובאו  השני  כשבמאמר 
ומודל  בצה"ל  הדינאמית"  ה"מולקולה 
את  המהווים  ארה"ב(  בצבא  מקאליסטר 
רצף  על  המוצע.  למודל  התיאורטי  הבסיס 
'שוברי  בין שיגרה - שיגרת חירום - אירועים המהווים  המענה שנע 
שיגרה' בהיבט הביטחוני, אך בעלי השפעה נקודתית ובודדת - אירועי 
חירום - אירועים בעלי אופי והיקף משמעותי, אך ללא פגיעה במעגלי 
יקר'  'זמן  מוכנות  מתהליך  כחלק  ואם  פתאומי  כאירוע  אם  המענה, 
- אירוע אסון - פגיעה בשניים או בשלושה מעגלי המענה הפוגעים 
ביכולת, בכוח־האדם, באמצעים ובתשתיות. הכשרת "מגדלור" נותנת 
החוסן  דרך  המשך  האישית,  המסוגלות  מרמת  החל  אפקטיבי  מענה 
הקהילתי וכלה במענה המוניציפאלי, המענה שלעניות דעתו של כותב 

המאמר, הינו המענה האפקטיבי והנכון.
אירוע השלג של שנת 2013 הוכיח שלא צריך אירוע בסדר־גודל לאומי 
מתחיל  האפקטיבי  שהמענה  ההבנה  כאשר  מקומי,  משבר  ליצור  כדי 
בפרט ובמוכנותו המאפשרים את אורך הנשימה הארגוני והמוניציפאלי, 
עד להתארגנות הממוסדת. אחד הלקחים המשמעותיים שעלה בהפקת 
הלקחים היה, שלרוב המשימות להן נדרשו כוחות הסיוע לתת מענה, 
היה מענה מספק בכוח־האדם ובאמצעים. אילו ידעו הארגונים נותני 
השירות, לדבר האחד עם השני מחד־גיסא ואם המוסד או הפרט היו 
עדים  שהיינו  להניח,  סביר  מאידך־גיסא,  עצמונית  מענה  יכולת  בעלי 
נשלחו  מהאירועים  שלחלק  היה,  הגדול  האבסורד  אחרות.  לתוצאות 
מספר צוותים במקביל, בעוד שלאירועים אחרים לא היה מענה כלל. 
מסקנות ולקחי אירוע השלג הוכיחו, שהדרך למימוש אידיאל ההפעלה 
רחוק ממימושו בפועל, זאת לאור אינטריגות בין־ארגוניות, פוליטיקה 

פנים וחוץ־ארגוניים ורצון לקרדיטיזציה המביאים תקציבים והכרה. 

דיון
ניהול אירוע מצריך אינטגרציה וסנכרון המידע מכלל גורמי המענה 
את  להביא  בעזרתה  שניתן  דינאמית,  מצב  תמונת  יצירת  המאפשר 
האמצעי או את איש המקצוע הנכון, למקום הנכון, בזמן הנכון לטובת 
מיצוי מיטבי של בקשת הסיוע. באחת מישיבות ועדת הפנים בראשותה 
החירום  גופי  של  וההתנהלות  ההיערכות  לבדיקת  רגב  מירי  ח"כ  של 
הגורם  את  שיהווה  אחד,  מתכלל  בקביעת  הצורך  עלה  לשלג,  למענה 

הפוקד להפעלת הגופים המוסדיים וארגוני המתנדבים. הוועדה מבינה, 
בהשקעה  צורך  קיים  ולכן  השנים  עם  יגבר  דומים  לאירועים  שהצפי 
כספית ותודעתית היוצרת תרבות של מוכנות אצל התושבים, תרבות 
 Government Low,( המוסדיים  והמענה  ההיערכות  את  המשלימה 
ועדה  תדמור,  ועדת  ממסקנות  לאחת  מצטרפת  זו,  מסקנה   .)2013
שהוקמה על־ידי משרד הבריאות לבדיקה ולהסדרה של נושא הרפואה 
שתפקידו  לאומי,  כוננים  מערך  להקים  הצורך  על  הטרום־אשפוזית, 
 EMSה־ ממערכת  כחלק  מתכללת  בצורה  רפואיים  כוננים  הפעלת 

 .)Government Low, 2014( הלאומי

מתאוריה למעשה
סכמתית  בצורה  לתארם  אנסה  התיאוריה,  שלבי  את  להבין  כדי 

כשכבות המשלימות זו את זו בתיאוריה ובמעשה:
א.  הטמעת ה"שפה" באמצעות הכשרה והיכרות אישית. כדי שעובד 
במוסד א' ידע ויבין את שפתו של המתנדב מרשות ב' )ואפילו את 
המתנדב ברשות שלו(, עליהם לקבל הכשרה זהה, הכשרה הנותנת 
את אותם כלים תיאורטיים ומעשיים מחד־גיסא ומתרגלת אותם 
בין־ )תרגול  משלים  כצוות  והן  פנימי(  )תרגול  צוות  בעבודת  הן 

צוותי( מאידך־גיסא. 
באחד  פורסם  לאחרונה,  בחירום.  גם  יעבוד  בשיגרה  שעובד  ב.  מה 
שהפער   )7.1.2016 ניוז,  מודיעין  הסירנה,  )שתיקת  מהמקומונים, 
בזמן המענה הרפואי בשיגרה )ממוצע של כ־18 דקות עד להגעת 
ומצריך  מחד־גיסא  חיים  סיכון  יוצר  לדוגמה(  במודיעין  אמבולנס 
צורך  יוצר  זה,  פער  מאידך־גיסא.  מתנדבים  של  משלים  מענה 
במערכת הפעלה ושליטה המאפשרת ניהול מתנדבים למתן מענה 
 - "פוליגון"  הפעלת  באמצעות   )Pre-Ambulance( מקדים  רפואי 
בזמן־ למענה  המוקפצים  מקצועית  הכשרה  בעלי  אנשים  הפעלת 

קרבה  ניוד,  )אמצעי  המגיב  של  זמינותו  למדרג  בהתאם  אמת 
למקום האירוע וכדומה( ולאמצעים שברשותו. מערכת הפעלה זו, 
ניתן לנהל באמצעות הרשות המקומית תוך התאמת הפעלתה גם 

למשימות אחרות )ביטחון, רווחה, חילוץ ועוד(. 
ג.  הרשות המקומית כ'לבנת הבסיס' במארג המענה. בסופו של יום, 
כשירותם  את  ולשמר  להפעיל  המקומית  הרשות  של  באחריותה 
עיתיים  תרגולים  באמצעות  והמתנדבים  העובדים  של  המקצועית 
וסדנאות מקצועיות. הפעלת מתנדבים בשיגרה באמצעות מערכת 
בריאות,  )חינוך,  הרשותי  הנתונים  מסד  על  המבוססת  הפעלה 
מערכת  של  הפעלה  אסון,  או  חירום  בזמן  תאפשר  וכדו'(,  רווחה 
את  יכולותיה  את  היודעת  מערכת  ואמינה,  מקצועית  מתורגלת, 

צרכיה תוך ניצול אופטימאלי של כוח־האדם והאמצעים.

מתיאוריה למעשה
מאמר שלישי בסידרה

*הכותב הינו PhD, EMT-P מומחה למוכנות אזרחית ומפתח שיטת "מגדלור רפואי" המהווה בסיס לעתודה אזרחית במצבי החירום והאסון 
)Organizer & Medical Beacon(

)Organizer & Medical Beacon( מגדלור" ארגוני ורפואי"
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סיכום
כוח האדם  בו כמות  נפגעים( מוגדר כאירוע,  רב  )אסון פתע  אפר"ן 
הינו ממלכת  והאמצעים אינם מאפשרים מענה רפואי מיטבי. האפר"ן 
אי הוודאות וחוסר השליטה כשכמות הכוחות והאנשים הפועלים בזמן 
ובאיזור נתון, ממסגרות ומדסיפלינות מקצועיות שונות, מחייבים מתכלל 
הקושי  בנוסף,  והאמצעים.  האדם  כוח  של  מיטבי  ניהול  לטובת  אחד 
המיוחדים  מאפייניו  ואת  השפעתו  את  והיקפו,  האפר"ן  את  לצפות 
ולאו  המענה  מכלול  של  תובנה  הנותנת  מתכללת  הכשרה  מחייבים 
האירוע  למנהל  לאפשר  הצורך  ספציפי.  למקרה  ספציפי  מענה  דווקא 
שגם  מחייב  הדינאמית,  המצב  לתמונת  בהתאם  וורסטילי  קרב'  'ניהול 
מתוך  הספציפי  לתכנון  ולא  עקרוני  לתכנון  מקום  יינתן  הקרב'  ב'נוהל 
יוכל לפעול  )ארגון או אדם( שנשלח למשימה  הבנה, שהכוח הספציפי 
במגוון התרחישים בתוך ומחוץ ל"קופסה" של האירוע הספציפי, כשעל 

בתהליך  להתמקד  לחירום,  ובמכונות  בתכנון  העוסקים 
המוכנות ולא בתוצריו )Quarantelli E. L., 1996(. היכולת 
להכשיר ולהפעיל פרטים בתוך קהילה, כשהגדרת הקהילה 
תודעתית  פיזית,  קהילה  שבין  הסקאלה  על  לנוע  יכולה 
או ארגונית, מאפשרים להפוך את הפרט למגיב ראשוני 
וורסטילי במגוון תרחישי הייחוס כחלק מעתודה אזרחית 
כוח־אדם  על  הסתמכות  המאפשרים  המקומית  ברשות 
ואמצעים זמינים במקום האירוע לטובת מענה הוליסטי 
בכל  מופתעים  להיות  מבלי  הקצה"  ל"משתמש  עד 
אירוע מחדש. הנטייה לראות בקהילה מאגר צרכים ולא 
פוטנציאל הפעלה, חוטא בהיבט המוכנות והמענה בזמן 
אמצעים  יכולות,  קיימים  ובקהילה  הואיל  ואסון  חירום 
במוכנות  ביטוי  לידי  באים  שאינם  מקצועי,  אדם  וכוח 
בזמן־ להפעילם  ביכולת  פער  שיוצר  מה  המערכתית, 
את  לתת  הפרט  של  שיכולתו  הבנה,  מצריך  הדבר  אמת. 
המענה הראשוני והמיידי הוא הבסיס למענה, כשהגופים 

והארגונים המוסדיים והמקצועיים משלימים את המענה בזמן, במרחב 
ובציוד, הואיל והפרט מוגבל ביכולתו לסייע ממקורותיו העצמיים לאורך 
זמן. עצם העובדה שהפרט מהווה חלק ממארג המענה, מאפשר לרשויות 
ובאיכות  בכמות  להיערכותם  עד  נשימה"  "אורך  המקצועיים  ולגופים 

הנדרשים למענה אופטימאלי ואפקטיבי.
נקודה בעייתית שמקבלת מענה במודל ה"מגדלור" הינה גיוס והנעת 
מתנדבים כמו גם שימור פעילותם לאורך זמן. מודל ה"מגדלור", כחלק 
מהעתודה האזרחית )עתודת מתנדבים הפועלת תחת מערכת השליטה 
להתנדבות  מגוונות  אוכלוסיות  של  רתימה  מאפשר  המוניציפאלית(, 
כדוגמא  בחירום.  והפעלתם  שימורם  שמאפשר  מה  בשיגרה,  פעילה 
ניתן לראות את אוכלוסיית התלמידים כמקרה מבחן. כיום, מחויבים 
ממחוייבותם  כחלק  התנדבות  שעות  לשישים  י'־יב'  כיתות  תלמידי 
לתעודת הבגרות, כשמשרד החינוך מפנה מתנדבים למטרות התנדבות 

 .)Government Low, 2011( ציבורית  או  לאומית  תועלת  בהן  שיש 
בנוסף, מוגדרים בתי הספר בחירום כמתקני פס"ח, מתקנים לקליטת 
מהווה  המורים  כשצוות  מאויימים,  מאיזורים  מפונות  אוכלוסיות 
ה"מגדלור",  מודל   .)Government Low, 2011( הקולט  האדם  כוח  את 
צוות  של  וכגיבוי  כעיבוי  התלמידים  של  והפעלתם  הכשרתם  מאפשר 
ביה"ס בחירום, כאשר בשיגרה, יתנדבו התלמידים במשימות המערבות 
אוכלוסיות מוחלשות, משימות המתקבלות מאגפי העירייה המקצועיים 
וכדומה( או מארגונים וממוסדות חיצוניים )קהילות  )רווחה, בריאות 
תומכות, מוסדות לגיל השלישי וכדומה(, כשליווי ההתנדבות מתבצע 
העירוני.  המוקד  תחת  מתבצעת  וההפעלה  החינוכית  המסגרת  תחת 
חיזוק  גם  כמו  והעזרה  הנתינה  לערכי  חינוכי  חיזוק  זה, מהווה  שילוב 
"מודעי  לאזרחים  התלמידים  את  הופך  האזרחית,  לעתודה  כמותי 

חירום" בהווה ומגדיל את פוטנציאל ההתנדבות בחייהם הבוגרים. 

לצורך מימוש פוטנציאל ה"מגדלור" כחלק מתפיסת המענה הרשותי, 
נתונים  במסד  המגובה  לפרט  ומקצועית  ארגונית  בהכשרה  צורך  יש 
וניתוח  תיעוד  גם  כמו  ארגוני  ובין  ארגוני  ושליטה  ניהול  המאפשר 
פעילותם של הפרט והארגון לטובת איגום משאבים מחד־גיסא וניתוח 
ההכשרה  תכני  עדכון  יאפשרו  אלה,  נתונים  מאידך־גיסא.  תהליכים 
)Evidence Based Medicine(, שיביאו לבניית מודל  על בסיס עובדות 
שניתנו  התיאורטיים  והכלים  התכנים  הטמעת  תוך  עיתי  לתרגול 
בהכשרה. שילוב של מערכת שליטה והפעלה בשיגרה כמו גם הכשרה 
למענה מתכלל, אפקטיבי  קו"  "יישור  "מגדלור", מאפשרים   - אחידה 
ויעיל, החל מרמת הפרט, המשך דרך מוסדות וארגוני NGO's בתכלול 
רשותית וכלה ברמת משרדי הממשלה, המאפשרים "איגום משאבים" 
ארגונית  אישית,  היכרות  תוך  בשיגרה  משותפת  הפעלה  בסיס  על 

ומקצועית היוצרת עתודה אזרחית אפקטיבית. 

ביבליוגרפיה
אוגדן נהלים לשעת חירום ללשכות הבריאות, 2010

הצעת חוק התגוננות אזרחית )תיקון מס' 16(, התש"ע, 2010
זכויות המתנדב, חוברת הביטוח הלאומי )2011(, ע"מ 2־6

נוהל 24 - ארגון מערך פס"ח ברשויות המקומיות - יעדים ומדדים, המינהל לשירותי חירום, רשות פס"ח עליונה, מדינת ישראל - משרד הפנים 2011
פרוטוקול מס' 167מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבהופרוטוקול מישיבת ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום )2013(, נוסח לא מתוקן

תדמור ב. )2014( הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה ראשוני לשירותי עזרה ראשונה טרום בית חולים במערך שירותי הרפואה הדחופה, כרך ראשון

,Quarantelli E. L, et al (1996) Research Base d Criteria for Evaluating Disaster Planning and Managing :אנגלית 
Disaster Research Center, University of Delaware

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/press301213.aspx :אתרי אינטרנט

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/press301213.aspx
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