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في غالبية احلاالت، يقوم املقتحمون بفصل جهاز االنذار في 
املنزل، يدخلون عن طريق الباب وبكل سهولة يجمعون كل 
االغراض الثمينة من مجوهرات وأموال ومفاتيح سيارات 

وحتى أسلحة.
أو  املنازل  في  فإّنه  االقتحامات،  حول  معطيات  وبحسب 
تركيبها  ومّت  عالية  أموال بجودة  بها خزنات  التي  الشقق 
شيء  سرقة  من  املقتحمون  ينجح  لم  الصحيح،  بالشكل 

ذا قيمة. 
باالهتمام  اآلن  حتى  يقم  لم  منكم  واح��د  كل  ف��إّن  وعليه، 
اجل  من  منزله،  في  خزنة  تركيب  على  مجبر  األم��ر،  بهذا 
حماية األغراض الثمينة وأيًضا من أجل منع وقوع كوارث 

بغنى عنها.
ماذا ميكن أن نحفظ داخل اخلزنة:

العائلة  تناقلتها  غالية  مجوهرات   – قيمة  ذو  أغ��راض   •
هدايا  أم���وال،  املناسبات،  في  استخدامها  ويتم  بالوراثة 

ثمينة..
• جوازات سفر وهويات شخصية

التجاري/املصلحة  واحملل  للبيت  بديلة/غيار  مفاتيح   •
والسيارات.

• حفظ أغراض مهمة مّت جتميعها.
• كل من يحتفظ ببندقية أو بندقية صيد أو أي سالح آخر 
إلطالق الرصاص، ومبوجب القانون، فإّنه ملزم بحفظ هذه 
األسلحة بخزنة تتالئم مع التوصيات التي أصدرتها سلطة 

ترخيص األسلحة في وزارة االمن الداخلي.
وفًقا  وآم��ن��ة  مناسبة  بخزنة  ال��س��الح  حفظ  يتم  أن  على 

لتوصيات وزارة االمن الداخلي والشرطة.                      
الشرطة ُتصادر كل سالح غير محفوظ في خزنة مالئمة 

وموافق عليها، وال ميكن عندها جتديد رخصة السالح.
أهم االمور التي يجب أخذها بعني االعتبار 

عند اختيار اخلزنة:
1.  احلجم الداخلي )ما هي املساحة التي حتتلها األغراض 

التي تريدون تخزينها داخل اخلزنة؟(
 2.  سمك جدار اخلزنة وسمك بابها.

3.  عدد البراغي وقطرها في اخلزنة.
)يجب  فيها  األم���ان  ووس��ائ��ل  اخل��زن��ة  إغ��الق  وس��ائ��ل   .4
املستخدم.  ومتطلبات  للتوصيات  االغالق  وسائل  مالئمة 
ذكية،  الكترونيكا  منها  الوسائل،  من  عدد  هنالك  اّن  علًما 

جتميع ميكانيكي أو دمج بينهما(
 جدير ذكره أن اخلزنة االلكترونية الذكية تغني املستخدم 
الطبع  حتى  او  للسرقة  يتعرض  قد  مفتاح  استخدام  عن 
مفتاح  م��ع  اخل��زن��ة  ب��ش��راء  ُينصح  االح���وال  وبكل  لنسخ، 

للطوارئ.
5.  املادة التي ُصنعت منها اخلزنة

6.  وزن اخلزنة
7. آليات حماية خاصة في اخلزنة في حال السطو.
كيف تختارون اخلزنة املناسبة لكم:

• بطبيعة احلال، خزنة بسيطة وعادية غير مالئمة حلفظ 
خزنة  اختيار  يجب  ول��ذا  واألم����وال،  الثمينة  امل��ج��وه��رات 
حماية  وبخاصية  سميك  وب��اب  سميك  ج��دار  ذات  ثقيلة 
غير قابلة لالختراق بسهولة. ومثال على خزنة مماثلة تلك 

.RS – التي من الفئة

الذي يحدد جودة ومستوى احلماية  • محتوى اخلنة هو 
واألم���ن ف��ي اخل��زن��ة –  سمك ج���دار وب���اب اخل��زن��ة، عدد 
البراغي، أقطارها وتوزيع بباب اخلزنة، نوع القفل وعدد 

األقفال، املساحة/احلجم الداخلي وغيرها...
فيها  االحتفاظ  ن��ود  التي  األغ���راض  قيمة  كانت  كلما   •
ممتازة  وبجودة  أفضل  خزنة  اختيار  يجب  أكبر  باخلزنة 

والتي متنحنا أفضل خدمة نريدها.
كانت  اذا  )خ��اص��ة  خزنة  ب��ش��راء  التفكير  عند  أنصحكم، 
صغيرة(، شراء خزنة ذات حجم أكبر من املخططله، ألّنه 
مع الوقت تتجمع لديكم أغراض ثمينة وقيّمة أكثر ولذا من 

املفضل ترك مكان لها.
ميكنكم  اخل��زن��ات  من  مختلفة  ان��واع  على  تتعرفوا  حتى   

مترير كود QR هنا.
 

 

نقاط يجب اخذها بعني االعتبار عند اختيار 
الشخص/املصدر الذي سنشتري منه 

اخلزنة:
خبير  ش��خ��ص  ه���و  اخل���زن���ة  ب��ائ��ع  اّن  م���ن  ت���أك���دوا    .1
وم��ت��خ��ص��ص ف��ي م��ج��ال ب��ي��ع اخل���زن���ات ول��دي��ه مجموعة 

منوعة لالختيار. 
2.  تأكدوا من أّن البائع يعلم كيفية تركيب اخلزنة وكيفية 
واالخ��ذ  لنوعها،  االنسب  واحلماية  األم��ن  وسيلة  اختيار 
بعني االعتبار ظروف املكان الذي سيتم تركيب اخلزنة به 

داخل البيت/ املكتب.
اخلدمة  منحكم  على  ق��ادًرا  البائع  يكون  أن  املهم  من    .3
في  مشكلة  أي  حتديد  يستطيع  أن  واأله���م  احل��اج��ة،  عند 
تبديل  بأفضل وأس��رع ص��ورة ممكنة، مثل  حال حدوثها 

البطاريات أو طباعة املفاتيح في حال ضاعت وغيرها... 
4.   يجب أن يكون بائع اخلزنة متوفر/متواجد خلدمتكم 

دائًما.
 أمثلة خلزنات مناسبة لتخزين 

األسلحة 
واملجوهرات واالموال:

ه����ذه اخل���زن���ة م��ن��اس��ب��ة ل��ت��خ��زي��ن وح��ف��ظ 
بندقيات/ 

بندقيات صيد، دون احلاجة لتفكيك السالح.
ومي��ك��ن ح��ف��ظ ح��ت��ى 5 ب��ن��دق��ي��ات ب��أط��وال 

واحجام 
مختلفة فيها.

كما يوجد داخل اخلزنة مكان خلزنة مع
ق��ف��ل م��ن��ف��رد حل��ف��ظ ال���ذخ���ي���ر، م��س��دس، 

مجوهرات
مبالغ نقدية.

تعتبر هذه اخلزنة امًرا ضرورًيا وواجبًا
ملن ميلك بندقيات.

أين نقوم بتركيب اخلزنة:   
حتى نحافظ على اخلزنة ونبقيها مبكان محمي وآمن، من 
املفضل وضعها في حائط باطون داخلي مثل غرفة األمن 
غرفة  أو  الضيوف  غرفة  في  تكون  ان  ومُينع  املنزل،  في 

يدخلها الكثير من الناس.
ُينصح أيًضا بالتشاور وأخذ النصح مع شخص مختص 
األفضل  املكان  باختيار  يساعدكم  حتى  اخلزنات  بتركيب 
لوضع اخلزنة مع األخذ باالعتبار كل الظروف في املنزل.

ونشير إلى أّن مكان وضع اخلزنة وطريقة تركيبها يعتبران 
عاملني مصيريني بتحديد مدى مقاومة اخلزنة لالقتحامات. 
حيث مّت تسجيل العديد من احلاالت التي فيها ُسرقت اخلزنة 
من داخل البيت بعد حملها كما هي مع ما تتضمنه، وذلك 

بسبب عدم وضعها/تركيبها بشكل آمن.
 RS خزنة ثقيلة من نوع

 هذه خزنة آمنة ومدّرعة مع ادخال باطون بني جدرانها، فخ 

زجاجي، وباب عميق ملنع االقتحام وهي مجهزة ومصنوعة 
بطريقة غير قابلة القتحام تقريبًا.

براغي بقطر 30 ملم. 
املقبض املستخدم محمّي بحيث أنه عند فتح اخلزنة بالضغط 

عليها تنهار. 
مفتاح مطبوع بنسختني حلاالت الطوارئ.

الذهب،  املجوهرات،  باستخدام هذه اخلزنة حلفظ  ينصح 
األموال، وكل غرض ثمني وقيّم.

للتلخيص:
اختار خزنة بالشكل الصحي وتركيبها جيًدا هو أمر 
يوّفر عليكم ضائقة ال داعي لها، وحتفظ أغراضكم 
الثمينة بأفضل صورة، وبالتأكيد ستجعل لياليكم 

أكثر هدوًءا لنوم مريح وجيّد.
كاتب هذا املقال هو متخصص في مجال اخلزنات 

واألقفال ومؤهل من قبل شرطة إسرائيل.
اخلزنات لديها معايير صارمة وتلبي جميع متطلبات 

شركات التأمني.
املوقع االلكتروني:

www.מנעולןבעפולה.com  
هاتف نقال:   054-7373202

مع االحترام
ايتان آستاري

سفركم  وج��وازات  وأموالكم  مجوهراتكم  تتواجد  هل   * باألمان؟  تشعرون  ؟  ليلاً بهدوء  تنامون  هل   *
في املنزل دون أي حماية؟ * كيف تتجرأون أصلاً على اخلروج من البيت وترك كل األغراض الثمينة 
الصيد  وبندقية  البندقيات  تركتم  ل��و  سيحدث  م���اذا   * وامل��لب��س؟  اجل����وارب  وخ��زائ��ن  أدراج  داخ���ل 
ف��ي امل��ن��زل دون رق��اب��ة واوالدك����م ه��ن��اك؟ م���اذا ل��و ك��ان��وا يلعبون وف��ج��أة ال سمح ال��ل��ه ح��دث��ت ك��ارث��ة؟

ن������������ق������������ود؟! خ������������زن������������ة  مت����������ل����������ك  ال 

"من بني حوالي 800 عضو  في املجالس احمللية توجد 10 أعضاء من النساء فقط"
الناشطة الِنسوية رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية "كيان" :

 ،2018 مع اقتراب انتخابات السلطات احملليّة في تشرين أول 
بدأت تتشكل بعض القوائم بالتزامن مع بدء شخصيات اعتبارّية 
وجماهيرّية بالتحضير خلوض غمار املعركة.  وسط هذا املشهد، 
تشير  حيث  شديد،  بخجل  حاضرة  أو  غائبة،  النساء  زال��ت  ال 
املُعطيات أّنه فقط 10 أعضاء من النساء )تقريبًا( في مجالسنا 
ال  فيما  القرار،  اتخاذ  في  رجل   800 ال�  قرابة  يشاركن  احملليّة 
توجد وال أي رئيسة، علًما أّن هذا املنصب شغلته نساء في الضفة 

الغربية وعدد من الدول العربيّة. 
جمعية  مديرة  عنبتاوي،  رف��اه  النِسوية  الناشطة  إل��ى  حتدثنا 
"كيان" التي أطلقت مؤخًرا سلسلة من التدريبات املكثفة لنساء 
قررن تغيير هذا الواقع والعمل لضمان ترشح ووصول نساء 
السلطات احمللية، تقول عنبتاوي:"من املؤسف، لكنه ليس من 
العنف  ح��االت  ووس��ط  مجتمعنا  ف��ي  نعيشه  م��ا  وف��ق  الغريب 
العنف واجلرمية  املتزايدة جتاه نسائنا، مع تطور في أساليب 
بشكل سيء نحّوهن، أنه وفي العام 2017 نتحدث عن التمكني 
والصحّي  الطبيعي  املشهد  أّن  العلم  م��ع  للنساء،  السياسّي 
باب  م��ن  فقط  ليس  ال��ن��س��اء،  إش���راك  علينا  ي��ف��رض  واحلقيقّي 
انصافّهن او من باب أّن أي متثيل سياسي يستلزم متثيل كافة 
شرائح املجتمع، امنا أيضا ألجل تغيير كل املنظومة املجتمعية 
الذكورية التي ترسخ دونية املرأة وهذا ينعكس بعدم متثيلها في 
السياسة وعدم متثيل قضاياها الى حد اقصائها داخل السياسة 

بحال وجدت فيها.
السياسة،  في  نسائنا  دمج  إلى  نسعى  "كيان"  في  وأضافت: 
وحتويلهم من ُمَثالت إلى ُمِثالت ليس للنساء فقط، إمنا لكل 
ومنافسة  السياسة  غمار  خوض  على  ق��ادرة  فاملرأة  املجتمع، 
الرجل في املواضيع التي تعتبر حتى اليوم حكًرا على الرجال، 
السياسي  ال��دم��ج  تتعدى  "ك��ي��ان"  ف��ي  رؤي��ت��ن��ا  أن  يعني  م��ا 
التعليم،  والبناء،  التخطيط  جلان  في  حتى  املجتمع  متثيل  إلى 
الرياضة وغيرها، وال ينقص مجتمعنا نساء قياديات وقادرات 
على مارسة هذه األدوار.   وأوضحت: من نافل القول والتذكير 
واإلدارة  األداء  ج��ًدا من حيث  السلطات احمللية سيء  واق��ع  أّن 
وفق  النساء،  وأّن  مبجتمعنا،  النهوض  على  والقدرة  السليمة 
كل البحوث واألدبيات، اثبنت تفوق ومتيز مقارنة مع الرجال، 
لكونهن صاحبات رؤيا شموليّة بكل املستويات ولكونهن غالبا 
يترفعن عن املصالح الطائفية والشخصية والعائلية التي متيز 
سلطاتنا احمللية، فالنساء يطمحن باملشاركة السياسية ألهداف 
تخدم املجتمع وتطمع إلحداث تغيير جذري لنرتقي مبجتمعنا 

نحو االفضل.
ترشيح النساء صوري وليس مبدئي!

وقالت: هنالك مؤشر قوّي لرغبة نسائنا في االنخراط في العمل 
ترشحن  التي  النساء  عدد  ازدي��اد  في  هذا  وشهدنا  السياسّي، 
اال ان معظمهن لم ينجحن بالوصول  السابقة،  في االنتخابات 
للعضوية، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها عدم جاهزية املجتمع 
ككل للتصويت للنساء، إضافة لترشحهن في مواقع ذات احتمال 
ضعيف أصال او مستحيل، وخاصة اننا ما زلنا نتحدث عن قوائم 
انتخابيّة عائلية، طائفيّة وحمائليّة. وهذا يؤكد ان ترشيح نساء 

غالبا كن صوري لكسب األصوات والوجه احلسن.
األحزاب الوطنية لم تقم بدورها لتغيير الواقع!

األول  االح��زاب هي اجلسم  قالت عنبتاوي:  األح��زاب  عن دور 
أح��زاب  لكونها  نساء  متثيل  لضمان  العمل  عليه  توجب  ال��ذي 
غير طائفية او حمائلية، تأثير األحزاب في انتخابات السلطات 

احمللية يعتبر هامشي وضعيف مقارنة مع انتخابات الكنيست، كما وأنها غالبا ما 
تخضع العتبارات ومصالح مشتركة تتماشى مع املنظومة الذكورية القائمة بدال 
من تغييرها. فلم نرى أحزاب رشحن نساء مبواقع مضمونة اال في االحزاب التي 
حتظى بعدد مقاعد كبير نسبيا، وال أرى أي تفسيًرا لذلك غير ان األحزاب ذاتها لم 
تذوت ضرورة متثيل النساء في احلكم احمللي وفضلت وجود رجال في املواقع 
املضمونة على حساب النساء، وهذا يؤكد ان األحزاب ايضا تخضع لالعتبارات 

ذاتها التي تسيطر على االنتخابات احمللية.
قانون متويل القوائم والنساء 

وعن تعديل قانون متويل القوائم للمجالس احمللية قالت عنبتاوي: القانون الذي 
النساء  التي تشغل  للقوائم  2014، ووفقه سيتم منح متويل إضافي  عام  عدل 

قرابة ثلث مقاعدها هو إشكالّي، من جهة هو يحاول إنصاف املرأة، فنحن نعرف 
أن جزًء كبيًرا من خوض العملية السياسيّة يعتمد على حتصيل ميزانيات، إال أنه 
من جهة أخرى يقرر دمج النساء فقط ألسباب ماليّة إقتصادية، وليس من باب 
احلق ونزاهة التمثيل املجتمعي". واختتمت عنبتاوي: من املهم بالنسب لنا في 
"كيان"، وفي بقية التنظيمات النسوية الفاعلة، التأكيد على أّن النضال القومي 
لفلسطيني ال� 48 منقوص ولن يصل إلى غايته إذا لم حترر نسائنا، فالوصول إلى 
التحرر وانتزاع احلقوق يبدأ بتحرر نسائنا من التبعية الذكورية، نساء مقيدات 
تعني مجتمع مقيّد، ومجتمع مقيد لن يصل إلى التحرر إذا كان جزئه األكبر لم 

يلمس التحرر بعد، ونسائنا هّن اجلزء األكبر في معادلة التحرر".


