
''הרשות המקומית 
היא לבנת היסוד 

בהיערכות לחירום''
במלאת שנתיים לתפקיד, מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, 
בראיון מיוחד למגזין ''ביטחון קהילתי'' לרגל כנס הקב''טים הארצי. 

על המוכנות לקראת המערכה הבאה )''האתגרים ידועים ומטופלים''(, 
על שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות )''יש לי ביטחון רב בהם''( 
ועל האתגרים הצפויים לנו בעתיד )''צריך לזכור שאנחנו חיים במזרח 

התיכון בו אירועים בהסתברות נמוכה מתרחשים בסבירות גבוהה''(

לרגל כנס הקב''טים הארצי 2019, אנחנו מתכבדים להציג 
בפניכם ראיון מיוחד עם מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, 

אשר פורס את משנתו באופן נרחב ומציג תנופת עשייה חסרת 
תקדים. בראיון עמו הוא מתייחס להיערכות להתמודדות בשעת 

חירום, המהווה את אחת הסוגיות המרכזיות עבור קב''טים 
וממוני ביטחון ברשויות המקומיות, ומציג את ''האני מאמין'' שלו 

בכל הקשור לשיתוף הפעולה בין הפיקוד לרשויות המקומיות, 
ובכללם הקב''טים. 

ידעי )49( נולד כבן הזקונים של שרה ואשר ידעי ז"ל. הוא גדל 
והתחנך בכפר סבא ומתגורר בה עד היום עם אשתו יפעת 

ושלושת ילדיו. ידעי התגייס לצה"ל בשנת 1988, שירת בחטיבת 
גולני כלוחם ובהמשך ביצע מגוון תפקידי פיקוד ממ"כ עד מג"ד 

13, מפקד אגוז ועד מינויו למפקד חטיבת גולני בשנת 2005. בין 
תפקידיו השונים לאחר מכן שימש כמפקד עוצבת "אדום", ראש 

חטיבת תורה והדרכה באגף המבצעים ומפקד אוגדת יהודה 
ושומרון. בפברואר 2017 הועלה לדרגת אלוף ומונה למפקד 

פיקוד העורף.

תמיר, לאחר שנתיים בתפקיד, מה למדת ומה הפקת ברמה 
האישית והמערכתית? אילו שינויים מערכתיים מהותיים נעשו, 

בדגש על העורף האזרחי וההכנה לחירום. להערכתך, כיצד 
תיראה המערכה הבאה? עד כמה העורף יהפוך לחלק מאותה 

מערכה וכיצד יש להיערך לכך? 
"עם כניסתי לתפקיד ביצעתי תהליך למידה ארוך על 

התפתחותם של פיקוד העורף לאורך השנים, ארגוני החירום, 
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הפקולטה לחברה ולתרבות שמחה להזמינכם

להרצאתו של מפקד פיקוד העורף האלוף תמיר ידעי

היערכות מדינת ישראל 

לשעת חירום

מנחה ד"ר אבי ביצור ראש המגמה לביטחון והגנת העורף

נשמח לראותכם.
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