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 לוחמי אשטקס סיום קורס דברי ראש מועצת הר אדר ב

 2.10.22 אזורית בהר אדר והקמת יחידת מתנדבים

 

מפקד , שמוליק פרידמןטפסר  –מפקד המחוז , רב טפסר אייל כספי –נציב כבאות והצלה ארצי 
מפקד תחנת בית , תת טפסר  אייל כהן –סגן מפקד המחוז , טפסר ניסים טויטו –המחוז הקודם 

עמיתיי ראשי  .סגן ניצב דקר אשל –מפקד משטרת הראל  טפסר משנה יצחק ראובן, –שמש 
 –סטון זראש מועצת טל חברי וידידי ניב ויזל, –המועצות: ראש המועצה האזורית מטה יהודה 

הוועדים  המקומיים עין  ינציג ,בריח אריאל –מועצת אבו גוש  מנכ"ל חברי וידידי יצחק רביץ,
המתנדבים,  והכי חשובים, אתםואחרונים חביבים  משפחות יקרות, ילן ובית נקופה,נקובא, נווה א
 מכובדיי כולם, שהחל מהיום אתם לוחמי אש! בוגרי הקורס,

ציינים היום מ אנחנוהר אדר, בתולדות פעם אחת על כך שלראשונה  ם,הערב הזה אני נרגש פעמיי
 ת המתנדביםהקמת יחידאת מתנדבים ולהכשרת לוחמי אש את סיום המחזור הראשון של הקורס 

 ופעם שניה אני נרגש ברמה האישית על הגשמת חלום. ,כאן בהר אדר אזורית לכבאות והצלהה

וציוד  שנה 30בן  שנים, מצאתי נגרר כיבוי ישן ומקרטע 4כשנכנסתי לתפקידי כראש מועצה לפני 
מי כראש מועצה היה טיפול כיבוי ישן שרובו היה פג תוקף. אחד היעדים הראשונים שקבעתי לעצ

עד  ,במניעת שריפות ובניית כח מיומן שיוכל לספק מענה מבצעי ראשוני עצמאי לטיפול בשריפה
 להגעת לוחמי הכיבוי המקצועיים. 

 ניסיון -, לאחר שנואשנו מהניסיון לרכוש רכב כיבוי ישן שישמש כרכב תפעולי לטיפול בשריפות
, הוכיחה את עצמהכבר ליטר ש 850 נגררת בקיבולת שלהצטיידנו בערכת כיבוי אש  ,שלא צלח

בזכותה הצלחנו להשתלט במהירות על שריפה שפרצה בסמוך לגדר כתוצאה מבקבוק תבערה ש
 500שהושלך על ידי נערים מקטנה ומנענו את התפשטותה. לאחר מכן הצטיידנו בנגרר נוסף של 

ארונות ציוד כיבוי אש  32התקנו  .לכיבוי שריפותהוא ליטר לפתיחת סתימות, שיכול לשמש גם 
בסמוך לקו הבתים הראשון, ליד ההידרנטים, הקמנו יחידת מתנדבי סע"ר )סיוע עצמי ראשוני(, 

לכיבוי אש עצמאי כשהחלום שיום אחד תהיה פרטיזני בסיוע פיקוד העורף והכשרנו צוות מתנדבים 
גזירת הסרט והסרת הלוט מרכב  שלנו לא ירד מהפרק. חלום שהתגשם היום בעתמלנו משאית כיבוי 

 שישודרג בהמשך לרכב מסוג "סער". , מהמחוזהכיבוי מסוג "רותם" שקיבלנו 

היה קורה ללא  וכל זה לא ,מסתבר שעם הרבה אמונה ודבקות במשימה, גם חלומות מתגשמים
 .מאוד מרגשאותי וזה מוצלח שנרקם בנינו לבין שירותי הכבאות, שיתוף פעולה פורה ו

 ש יקרים,לוחמי א

ך זכינו שחלק מהבתים שלנו מוקפים בעצים ונמצאים בסמיכות קרובה ליער ולחורש טבעי. יש בכ
התגובה המהירה הראשונית שלכם במקרה של שריפה היא  יתרונות רבים אך לא מעט סכנות.
 לשריפה גדולה והרת אסון. ,שריפה קטנהשל חיונית וחשובה למניעת התפתחות 

הוא שאתם מתגוררים קרוב לאירוע, מכירים את הסביבה ותהיו הראשונים היתרון הגדול שלכם 
שמגיעים לשטח, כך שאתם יכולים להכריע שריפה ולסיים את האירוע עוד לפני שלוחמי האש 

 רכוש. למגיעים מהתחנה הקרובה ובכך למנוע נזק לנפש ו

 מתנדבים יקרים,

יה גבוהה למעורבות חברתית, מרגש אותי כל פעם מחדש לברך מתנדבים שיש להם מוטיבצ
קהילתית ואזרחית. אזרחים מן השורה המגלים אכפתיות ומתנדבים בעקביות ובהתמדה מעבר 

 מכם וכולנו גאים בכם על השקעת הזמן למען הקהילה והסביבה.ואחד למצופה. כל הכבוד לכל אחד 

מגיעים מעדות ם שמתנדבי .קיום –ווים גם דוגמא ומופת לדו אתם המתנדבים מיישובי האזור מה
ולשתף לעבוד ביחד, שיודעים  שונות; יהודים, מוסלמים, ערבים, נוצרים, דתיים, חרדים וחילונים

 בדרכי נועם.פעולה 

הקמת יחידת המתנדבים היא חלק ממערך החירום הכולל שהקמנו בהר אדר לביטחון התושבים: 
ם, כמו גם לשאר כוחות החירום, הצלה, רפואה, אבטחה, כיתת כוננות ומרכז הפעלה. אני מאחל לכ

שתישארו מחוסרי עבודה בכיבוי שריפות, אבל, כשתידרשו לפעול, תהיו בכשירות ותהיו מוכנים 
 לפעול בזמן ובמקום שיידרש.
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ואבן שהיחידה הזו תהווה אבן שואבת למתנדבים נוספים שיצטרפו למחזור הבא היא השאיפה שלי 
 הסברה והדרכה.גם לבני הנוער, לפעילויות של שואבת 

כם לבצע את משימות ההתנדבות ישהיכולת של יקיר ,למשפחות של המתנדבים אני מבקש לומר
התמיכה בבית, ההבנה וההקשבה הינם  מתאפשרת גם בזכותכם. ,שלהם כלוחמי אש בשגרה וחירום

תודה על התמיכה במהלך הקורס ויותר  ועל כך אני רוצה לומר לכם תודה. ,משמעותיים להצלחתם
ולא פשוטה, תהיו גאים  תובעניתמדובר בהתנדבות מאתגרת,  חשוב, תודה על התמיכה העתידית. 

 שעברו ועל ההתנדבות שבחרו לעשות.בהם על כברת הדרך 

פקד על יחידת המתנדבים תושב היישוב על שקיבל על עצמו ל -לגיל הכהן  ולסיום אני רוצה להודות
אלירן מזרחי רכז ל .ו זה לא היה קורם עור וגידיםשבלעדי לעלי הקב"ט על ההובלה בהתנדבות,
לנציבות  יכים על ההכשרה וההשקעה במתנדבים.סגל המדרבמחוז ומפקד הקורס ולהמתנדבים 

למפקדת המחוז ובמיוחד למפקד תחנת בית שמש ידידי טפסר משנה יצחק  כבאות והצלה ארצית.
לסגן מפקד המחוז תת טפסר . הדרך פורה לכל אורךהפעולה השיתוף על קשבת והאוזן הראובן על 

. זו מילה ובלעדיו זה לא היה קורהאייל כהן שהוכיח כממלא מקום מפקד המחוז שאצלו מילה 
וכמובן לחבריי ראשי הרשויות על הרוח הגבית ושנמשיך לעבוד ביחד, ובשיתוף פעולה עם כל גופי 

 .בים שלנושל התוש רכושהעל על חיי אדם ו לשמורההצלה, מתוך מטרה משותפת 

 ולכל קהילת הר אדר. לקהילות שלכם, שנה טובה לכם,

 

 


