MAFFS - Modular Airborne Fire Fighting System for the C-130 Hercules
הקבצים והתמונות מדברים בעד עצמם ,מישהו פישל פה בענק !
החל מ  6002כשביטלו את העזרה של חה"א בכיבויי שריפות לא בדקו מספיק מהם החלופות
הנכונות ולמעשה הפקירו את מערך הכיבוי האווירי ללא גיבויי אמיתי.
בישראל כמו בישראל סמכו גם הפעם על אדון " יהיה בסדר " ובכן ,בדיקה קצרה ,השקעה של
מקסימום שעתיים על האינטרנט הניבה תוצאה זולה ,זמינה (ומקומם כל כך בייחוד לאחר התוצאה
העגומה של השרפה בכרמל וכמות ההרוגים הבלתי נתפסת ).וכל כך פשוטה .פתרון יעיל וממשי
לבניית מערך כיבויי אש אווירי למדינת ישראל!!

( 21ארגוני כבאות בארה"ב ומדינות רבות בעולם משתמשים במערכת זו כבר שנים רבות).

לישראל יש כ  15מטוסי הרקולס ,המטוסים הנ"ל יכולים להפוך בתוך שעה למטוסי כיבויי
זריזים ,עם יכולת העמסה מצויינת של חומרי כיבויי שריפות וחומר נגד בעירה וכן כושר
מילויי חוזר מדהים של  8דקות (כן שמעתם היטב)  ,לא צריך לקנות שום מטוס ,פשוט לזווד את
המטוסים הקיימים באמצעי מודולרי קיים ומוכח שניתן לפירוק והרכבה בשעת עבודה אחת!! (הכל
בתמונות)
כואב הלב לראות שהכל היה כל כך זמין ואף אחד לא נקף אצבע!! הכתובת הייתה על הקיר וגם
הפתרון! דמיינו לעצמכם שתי יחידות כאלו יושבות על הקרקע ברמת דוד!! השריפה היתה נגמרת
בפחות משעות ספורות!
אבל כהרגלנו בקודש ,נוח יותר לבזבז את כספי הציבור ברגע ,מרימים טלפון ומזמינם מטוס ב 3
מליון וגמרנו (והוא מגיע כמובן אחרי שהכל נגמר)!! מאסנו בשיטות הניהול האלה ,חובבנות זו מילה
היחידה שמתאימה לתאור.
בימים אלה אין "מלך בישראל" ! רק חבורה של אופורטוניסטים ורודפי כיסאות שדואגים לגלגל
אחריות ולא מסוגלים לקבל על עצמם אחריות.
אני מאד מקווה שהלקח נלמד ומערכות כיבויי אלו יגיעו מהר ככל האפשר כדי להגן על החיים ועל
הסביבה( .העברתי את הפרטים לכל מי שרק אפשר ,עכשיו זה תלויי בהם ובראש הממשלה)
חבל שאזרח פשוט מוצא את הפתרון אחרי שדברים קורים ולא המערכת שאמונה על בטחון
המדינה ,מערכת שאמורה להפוך עולמות ולמצוא פתרונות יצירתיים מבעוד מועד על מנת להבטיח
את בטחון המדינה ותושביה( .העיקר שחלוץ גאה קבל עם ועדה על כך שביטל את מערך המסוקים
לכיבויי אש (והוא גם לא מתחרט על כך) ,אבל למצוא חלופה זה כבר לא היה כנראה באחריותו
ולא מעיניינו! מעניין ,חלוץ רק אתמול (בפגוש את העיתונות) דיבר על אחריות ,כנראה שמילים
וסיפורים קל להפריח באויר גם באולפני טלויזיה)

שימו לב לתמונות ולקבצים וראו כמה פשוט זה היה יכול להיות!! עוול נוראי נגרם
למדינה ,לטבע ולמשפחות הנופלים! חבל ,חבל ,חבל..........

למטה  -תמונות שצולמו עוד באושקוש  6002ע"י בני רקובסקי

