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 השריפה הייתה לא שזו הגם .קלנסווה באזור פיראטי גזם באתר שבערה שריפה כובתה לאחרונה

  סיוע כוחות ונדרשו יותר רחוקים למקומות הגיעה ,יותר וחזקה גדולה ,שונה הייתה היא ,באזור הראשונה

  ערימות רק לא כילתה השריפה ,ויום לילה ,לאות ללא שפעלו האש כיבוי כוחות בצד  .לכיבוייה מאוד רבים

  לשינוי המניעים הכוחות את לכלות מאיימת גם אלא  - הדברה חומרי גם - החשש ולפי ,גזם של אדירות

  את  מעליהם ולהרחיק לקום שהחליטו ,וערבים יהודים ,האזור תושבי בקרב האחרונה בשנה שהתגבשו

 .יומיומי באופן לחייהם שנשקף והבריאותי הסביבתי האיום

 

  אפרים שער ובמרכזם ,וערבים יהודים ,שכנים יישובים תושבי בין פעולה שתוף עומד הכוח בבסיס

  מאחור הרחק נותרים אך ,בישראל מרכזיים וצמתים תנועה לעורקי בקרבה הממוקמים  יישובים ,וקלנסווה

   .גזם במחסן שריפה עם להתמודד הממשלה ליכולת שקשור מה בכל

 :במקביל המתרחשים  תהליכים שני חשפה האחרונה השריפה

 
 – השרון במרחב סביבתית עבריינות עם בהתמודדות הממשלה ומשרדי הרשויות של ידם אזלת ,האחד

 .דרומי משולש

  בשנה במיוחד ומתגבש שהולך ,באזור והערבים היהודים התושבים בין הפעולה שיתוף על איום ,השני

 אסורים חומרים של רק לא להתלקחות להביא עלולה הזו השריפה .משותף מאבק של כדרך האחרונה

 החוף אקוויפרי של התהום מי ולזיהום מסוכן אוויר לזיהום ,באזור אחסון באתרי היתרים ללא המאוחסנים

  במרחב החיות אוכלוסייה קבוצות בין וגדל הולך לחיכוך להביא גם אלא ,ישראל תושבי כל של וההר

     .משותף

 

 והשר ,העורף להגנת השר ,הסביבה להגנת השר בראשם ,ולשריה לממשלה היא מכאן הקריאה
  משולש–השרון באזור הסביבתית ובעבריינות הסביבתיים במפגעים הטיפול את העלו – פנים לביטחון

  באתרי לטיפול חירום רשות במתכונת ,משותפת רשות והקימו משרדיכם של היום סדר על דרומי
   .הדרומי המשולש–השרון במרחב לסוגיה פסולת של האחסון ומקומות הפסולת

 להשפעת מחשש ,מוגפים חלונות מאחורי ובשגרה ברירה בלית מסתגרים תושבים בו המצב

 על וגובר הולך ולאיום חברתית להקצנה יוביל ,ילדיהם ובריאות בריאותם על הנשרפים החומרים
   .דרומי משולש – השרון במרחב ובריאים תקינים אזרחיים שגרה חיי לקיים היכולת
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