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األسبوع املايض ،كتبت عن حريق كبري امتد عىل جبل عتسمون ،مساء السبت .طائرات اإلطفاء
ال تعمل يف الليل .حرائق تبعد  3-2كيلومرتات عن البلدة ،ليست يف درجة أفضلية عالية بالنسبة
لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ .متطوعون من يودفات انتظموا يف الظلمة وصعدوا للمكان بطرق
صعبة ،وارتبطوا يف البنى التحتية املخصصة لإلطفاء والتي تم مدها قبل عدة سنوات من قبل
البلدة ،واوقفوا انتشار الحريق ما بعد خط املنحدر الجبيل .متطوعون من يودفات يطفئون
حرائق يف جبل عتسمون ومحيطه كل عام ،يفعلون ذلك منذ اكرث من  60عاما .مل ميتد الحريق
لداخل أرايض الحرش السميكة يف املحمية .خالل الليل وصل للمكان وساعدوا يف املهمة أفراد
امليدان يف سلطة الطبيعة والحدائق والكرين كيمت إلرسائيل ،وتلتها أيضا إطفائيات خدمات
اإلطفاء واإلنقاذ من منطقة النارصة ومنطقة كرميئيل ،الذين دخلوا للمكان يف الليل برفقة
متطوعني من البلدة ،يعرفون املنطقة والطرق الوعرة جيدا.

يوم األحد املايض ،عمل متطوعون من يودفات عىل مدار اليوم إلطفاء بقايا الحريق عىل جبل
عتسمون .بالغون وفتية ساروا عىل األقدام يف ظروف ميدانية صعبة يحملون أجهزة رش ومضارب
عىل ظهورهم ،ورغم ذلك وقبيل املساء شب اشتعال جديد .نجح املتطوعون يف إطفائه دون
مساعدة.
يوم السبت بعد الظهر تغريت حالة الطقس وشب الحريق من جديد .ومجددا صعد عرشات
املتطوعني للجبل ،ووصلت إطفائيات من منطقة النارصة ومنطقة كرميئيل مرة أخرى .هذه
املرة -متكنت الطائرات من الوصول قبل نزول الظالم .مع بدء املساء وصلت مجموعة متطوعني
مزودة بالعتاد ومنظمة من كورنيت .وبدعم أسايس من قبل الطائرات ،تم إيقاف الحريق قبل
عبوره املنحدر .وهذه املرة ،أيضا قبل حلول الظالم.

يوم الثالثاء ،صعدت من جديد طواقم من الشباب والشابات واملتطوعني يحملون أجهزة
رش للتأكد من انخامد الحريق .ساعات ما بعد الظهر ،تجدد الحريق وبدأ باالنتشار .تجمع
املتطوعون من جديد ،وصعدوا يف طرق ترابية يف سيارات دفع رباعي خصوصية ،وتم تحديد
مساحات تجمهر ،تنظيم طواقم طارئة وتم تشغيل شبكة اتصال ،ارتبطوا من خالل مئات االمتار
من األنابيب املرنة بالشبكة التي مدتها البلدة عىل مسافات ترتاوح بني  4-2كيلومرتات من البلدة
نفسها .ومرة أخرى ساروا عىل األقدام يف منحدرات حادة ويف ظروف ميدانية وحالة طقس صعبة
جدا .ومجددا نجح املتطوعون يف وقف تقدم النار ،قبل وصول قوات إطفاء مهنيني.

الحرش الطبيعي يتطور يف كل مسغاف .الطبيعة «تتغري» .وعىل ما يبدو املناخ أيضا .مثل ما نحن
مطالبون باستعدادات جديدة من أجل الحيوانات الربية ،كذلك فنحن مطالبون باستعدادات
جديدة لتهديدات الحرائق .قوات اإلطفاء يف الدولة شهدت انقالبا يف السنوات العرش األخرية.
اإلطفائيون مهنيون ،منظمون ومزدون بالعتاد .طائرات خاصة باإلطفاء تعمل خالل النهار،
وتؤدي عمال رائعا .مع ذلك ،وكام هو يف مواضيع أمن وسالمة اآلخرين ،هنالك أهمية عظيمة
للوعي الجامهريي ،للتكافل االجتامعي وللتطوع.

شاركت يوم الخميس املايض يف حفل تدشني محطة اإلطفاء يف هراريت .تعمل املحطة بواسطة
متطوعني من هراريت -يحاد ومن إبطليون ،والذين أنهوا تأهيال ويعملون تحت املبنى القيادي
لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ .هنالك محطة قامئة ومامثلة يف لوطم .يف حرشيم ويف بلدات أخرى
يوجد متطوعني يعرفون تشغيل املعدات واالنضامم ملنظومة محاربة النريان ،بصورة ناجعة
وفاعلة .يف كل بلدات مسغاف توجد وسائل إطفاء وإنقاذ ومتطوعني مبستوى مختلف .خالل
الحفل يف هراريت أرشت بأننا نسمى «مرتقبون» .كل مواطن يف مسغاف هو جزء من منظومة
اإلنذار ،وكل مواطن مدعو لإلنضامم لواحد من أطر التطوع يف البلد ويف املنطقة.

األهمية التي نعريها يف املجلس ملوضوع الحرائق ،تُرتجم من خالل نشاطات كثرية ،بدأنا بها العام
املايض .قسم تطوير البلدات يف املجلس يدير ميزانية كبرية لصالح تقليل أشجار الصنوبر داخل
بلدات مسغاف( ،هذه األيام يف  11بلدة) .م ّول املجلس «برامج دفاع» مهنية ل 9-بلدات .أنا
أمثل مركز املجالس يف هذا املوضوع مقابل وزارة األمن الداخيل ،الكرين كيمت وسلطة الطبيعة
والحدائق .قسم األمن يرافق كل بلدة تنظم اكرث من  10متطوعني ملسألة اإلطفاء واإلنقاذ ،وتدير
طاقم راصدين يضم كامريات طائرة ووسائل متقدمة.
املجلس واملجتمع هام جزء من مواجهة هذا التحدي .يوجد يف كل حدث لحظة معينة فيها
ظروف الحقل ،الرياح والنباتات ،تسمح يف إيقاف تقدم الحريق .السؤال إذا يتواجد يف نفس
اللحظة األناس املناسبني يف املكان املناسب ،مع املعدات الصحيحة املناسبة ومع القدرة عىل
تشغيل املعدات بشكل فعال .كلمة أخرية لهذه املرة يف هذا املوضوع -توخوا الحذر!

انشغلت األسبوع املايض أيضا مبسألتني عبارة عن «تهديد»« .أمر الساعة» والذي مبوجبه تم
منح إعفاء رضيبي للبلدات الجنوبية لدينا ،مل يتم تجديده ،وحاليا غري واضح اذا ما كان اإلعفاء
سيُقبل بواسطة هذه البلدات يف النصف الثاين من السنة الرضيبية .الجلسة التي كان مقرر
عقدها يف لجنة املالية يف الكنيست يف هذا الشأن ،تأجلت .مرفق توجهي األخري لوزير املالية يف
هذا املوضوع.
املوضوع الثاين هو خفض «سقف» التخفيض يف تسويق األرايض املعدة للبناء األريض يف البلدات،
املدرجة يف السلم االقتصادي االجتامعي يف العنقود  .+8تحدثت األسبوع املايض مع مديرة البناء
القروي يف وزارة اإلسكان ،وتقديرها بأنه سيتم رفض القرار ،سأستمر باملتابعة والحتلنة.

اللجنة االسرتاتيجية لتعدد األجيال ،التأمت األسبوع املنرصم ورسرت باملشاركة .مثل كل اللجان
االسرتاتيجية ،مواصلة التقدم وفق عالمات طريق تم تحديدها رغم «الوضع».

التأمت األسبوع املايض إدارة املجلس ومنتدى مديري األقسام .ناقشت اإلدارة جدول أعامل
املجلس البلدي ،الذي سينعقد هذا األسبوع ،ويف تركيبة مديرية املنطقة الصناعية مسغاف
(تراديون) .منتدى املديرين انشغل يف األساس يف التحضريات للعام الدرايس.

التقيت األسبوع املايض ممثيل جمهور وسكانا من هراريت ،متسبي أفيف ،موريشت ،عرب
النعيم ،إشحار ،لفون ،كمون ،مخامنيم ،جيلون ،مانوف وسالمة.
دخلت السبت لحجر بيتي لعدة أيام نتيجة التقايئ مبريض مؤكد .أعمل األسبوع من البيت.
متنيايت للجميع بالصحة.

يوم الخميس ويوم الجمعة كان أول يوم من شهر أيلول ،بدأنا النفخ يف البوق-الشوفار ،ونقرأ كل
يوم جزء خ› ز من املزمور ،والذي يرد فيه الجملة «واحدة رجوتها من الله ،وأطلبها ...جلستي يف
بيت ريب كل أيام حيايت» ويفرسون بأن الحديث يدور عن الوضع يف قلب اإلنسان.
ويثري مشاعري دوما اآلية «ألن من خبأين يف العريشة (سوكوت) يف يوم يسء سيخفيني رسا يف
خيمة يف الريماين» ...بدأ شهر الرحمة والعفو ،لنحظى يف «تصحيح»  -شهر جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

