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שלחו להדפסה

כבאי ת"א לא קיבלו אות מלחמה" :הם התחכמו"

מלחמת לבנון
השנייה

כל כבאי ישראל ,שתגברו את חבריהם מצפון במהלך המלחמה ,קיבלו את אות המלחמה.
כולם ,חוץ מאלה ששלחה תחנת ת"א .משירותי הכיבוי נמסר כי מדובר ב"התחכמות"
ואי-עמידה בזמנים ,אבל יו"ר תחנת ת"א טוען כי סירב לחתום על טופס בו כתוב שכל
כבאי התחנה לקחו חלק במבצע
אלי סניור
 36כבאים מתחנת תל-אביב ,שתגברו את כוחות הכיבוי בצפון הארץ במהלך מלחמת לבנון השנייה ,לא קיבלו
את אות המלחמה .הסיבה :תחנת תל-אביב סירבה לחתום על טופס המאשר כי כל אנשי התחנה היו בצפון.
וכך ,בשבוע שעבר התקיים טקס מפואר ,בו קיבלו כל מפקדי תחנות הכיבוי בארץ את סיכות הכבוד עבור
הכבאים ,אך התל-אביבים לא הוזמנו לעלות לבמה.

השר ישי ונציב הכבאות
הראשי באדיבות נציבות
כבאות והצלה

אות המלחמה הוא עיטור שבדרך כלל מקבלים חיילים המשתתפים במלחמות .ועדת השרים לסמלים וטקסים
קבעה בהחלטתה כי אות המלחמה יינתן רק למי ששירת בחזית הצפון לפחות שמונה ימים ברציפות .העיר
תל אביב ,שלה תחנת הכיבוי הגדולה בישראל ,שלחה אף היא נציגות מכובדת להשתתף במאמץ הלאומי36 :
מטובי כבאיה וקציניה נשלחו לתגבר את תחנות הכיבוי בנהריה ,קריית שמונה ושאר האזורים שסבלו מירי
טילי חיזבאללה .לאחר מכן הדבר הורחב לכלל אנשי מערך הכיבוי שהיו למעשה תומכי לחימה.

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

אות המלחמה מוענק לעובדת שרותי הכבאות )צילום :נציבות כבאות והצלה(
"העבודה שלנו שם הייתה סביב השעון" ,סיפר אחד הכבאים מתל-אביב" .רצנו משריפה לשריפה כתוצאה
מהנפילות באזורים של צמחייה יבשה ,כשמסביבנו שורקות קטיושות .אם זה לא סיכון חיים  -אני לא יודע מה
זה סיכון".
במשך שנתיים חיכו הכבאים לאות ,המכיר במאמץ המלחמתי שלהם .בסופו של דבר משרד הביטחון הכיר
בהם ,והוחלט להעניק להם את האות .אלא שלפני מספר שבועות נשלח למפקד שירותי הכיבוי בתל -אביב,
טפסר אורי שובל ,מסמך מנציבות כבאות והצלה ראשית ,בו התבקש לאשר את רשימות הכבאים שהשתתפו
במלחמה בלבנון .שובל העביר רשימה של  36כבאים ,והעביר אותה לידיו של יושב ראש שירותי הכיבוי בתל-
אביב ,ד"ר משה טיומקין.
" העברתי להם את המסמך ואמרתי להם אלה האנשים שהשתתפו בלחימה" ,שיחזר טיומקין" .הם ביקשו
שארשום את כל הכבאים בתחנה ,יחד עם אנשי הפקידות ולזה לא הסכמתי .על המסמך רשום במפורש רק
אלה שהשתתפו  -אני לא שקרן .אולי הם רצו להראות רשימה מנופחת אני לא יודע .אני לא מוכן לחתום על
שום נייר לא נכון .אני לא חותמת גומי .זה שכל התחנות האחרות הכניסו פקידות ,ופקידים ואנשים שבכלל לא
היו באזור המלחמה  -זאת בעיה שלהם".
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אלא ש"היושרה" של אנשי תל -אביב עלתה ,כך
מתברר ,לכבאים הלוחמים שלה ביוקר ובנציבות החליטו ללמד אותם לקח .בשבוע שעבר נערך טקס מרשים
בהשתתפות שר הפנים אלי ישי ,בו קיבלו כל מפקדי התחנות בישראל תעודת הערכה ,ומעטפה עם האותות
לחלק לכבאים .בזה אחר זה הוזמנו לבמה המפקדים ,ורק אנשי תל -אביב ,שהוזמנו לטקס ,לא הוזמנו לבמה.
"זאת הייתה החלטה שלהם" הסביר דובר הכבאות הארצי ,יורם לוי" .הם החליטו להתחכם כמו בהרבה
פעמים ,ולכן לא הוזמנו לקבל בטקס את האות ,והכבאים שלהם לא יקבלו את אות המלחמה".
לשאלת  ,ynetהחוזרת על טענת אנשי הכיבוי כי הגישו רשימה של  36הכבאים שלקחו חלק במבצע ,ענה
הדובר " :הרשימה שלהם לא הגיעה בזמן שהוקצב להם ולכן הם לא יקבלו את האות .כבאי תל אביב לא
נדרשו לשקר .הנציבות בקשה מכל שרותי הכיבוי בישראל לרבות משירותי הכיבוי בתל -אביב להודיע מי
הכבאים שהשתתפו במאמץ המלחמתי .גם כבאי שהחליף בתפקיד כבאי אחר שעלה לצפון השתתף במאמץ
המלחמתי ,ולכן כל הכבאים זכאים לאות ,כפי שקבעה הכנסת".

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
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