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פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס' 2/2008
מתאריך 28/12/08
מקום הישיבה :מרכז ההפעלה (חמ"ל)

נכחו:
-
מרבניוקנין 
-
מרשלמהכהן 
-
גב'סופהביילין 
-
מרשמעוןכהן 
-
מראברהםקריסי
-
מראורןשני 
-
מראיתמרשמעוני
-
מראלישאול 
-
מרהרצלברזילאי
מראלכססולטנוביץ -
-
מראלכסחרוביץ'
-
מריורםשפר 
-
מרעמרםבן-דוד
-
מרקובימיכאל 
-
מררונימהצרי 
-
מררמיגואטה 
-
מרחייםכהן 
-
מריוריזמושצ'יק
-
מרשבתאיצור 

לא השתתפו:
-
מריהושועבוכניק
-
מרניסיםכלפון 

השתתפו בעלי תפקידים:
-
אברהםבן-דוד 
-
ד"ראלןמרכוס 
-

מריוסילוי
-
מרפיניבוסקילה
-
מראריאלגמליאל
-
גב'ענתברקוביץ
-
עו"דאיתןצוריאל
-
גב'שולמיתמימון




ראשהעיר 
מ"מראשהעיר 
סגניתראשהעיר 
סגןראשהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
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חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
חברמועצתהעיר 
מנכ"להעירייה 
מנהלאגףתכנוןאסטרטגי 
סמנכ"למשאביאנושומינהל 
גזברהעירייה 
מבקרהעירייה 
דוברתהעירייה 
היועמ"שלעירייה 
מנהלתהאגףלשירותירווחה 

עלסדרהיום :
דווחראשהעירעלהמצבהביטחוניוהיערכותהעירייה .
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עיריית אשקלון –חברי מועצת העיר
מהלך הדיון:
בניוקנין,רה"ע,פותחאתישיבתהמועצההמיוחדת .

בני וקנין ,רה"ע:
ערבטוב.שבתאיצור,חייםכהןויוריזמושצ'יקיצהירואמוניםמאחרשלאנכחובישיבת
המועצההחגיגית .


שבתאיצורמצהיראמונים 



חייםכהןמצהיראמונים



יוריזמושצ'יקמצהיראמונים


בני וקנין:
מבקשלמסורדיווחיםבעקבותהאירועיםהביטחוניים.ב - 23.12– התקייםתרגיליחדעם
פיקוד העורף ומל"ח .בתרגיל השתתף גם אלוף פיקוד העורף – התרגיל היה מוצלח.
האירועים שהתקיימו תאמו לתרחיש .בעקבות הירי שגבר ביום ב' שבו נפלו  6טילים
באשקלוןואח"כהתגברובכליישוביעוטףעזה .בשבתבשעה 11:30צה"ליצאלמתקפה–
חדרמצבנפתח.נכנסנולהערכותכפישפיקודהעורףהכריז–אנונמצאיםבחדרהמצב.זהו
מרכזההפעלהשלהעירייההמרכזאתצוותיהחרוםשלהעירייהוהיחידהלקישורהרשות
של פיקוד העורף .התכנסנו כאן על מנת למסור דיווח על אירועי אתמול והיום ופעילות
העירייההיוםואתמולוכןלשמועחבריםשמעונייניםלהתבטא .
שלמה כהן:
היהצפוי שאנונחטוף וכן כלהאזור יחטוףעשרותטילים  - הובהרלנו שאשקלון ונתיבות
אלה הם  2יעדים מועדפים למתקפה .לשמחתנו ,הופתענו לטובה .תגובת החמס הייתה
מינורית.מעריכיםשפעולהזולאהצליחהלסקלאתמטרתם .הםינסולעשותהכלולהראות
אתיכולתם.מאחרואנומטרהמועדפת,הםיעשוהכלכדילהוכיחאתכוחם.המצבשפורסם
נפגעי רסיסים – זוהי חדשהלאמבוססת .החשש האמיתי שהאוכלוסייהלא תהייה שאננה
וישפוטנציאלרצינישצריךלהיזהר ממנו.ישנםאזוריםשממשנעשושםניסים.אלושנזהרו
ניצלו .אבל  בנתיבות מזלו של האדם שנפגע לא הטיב לו .ברגע שיצא מהמקלט הרקטה
פגעהבביתווזהעלהלובחייו .

בני וקנין:
דיווחיםמשיחותישירותעםמס'אישים :
שרהביטחון–אהודברק–נמסרלישהמתקפהתמשךשבועותועלינולהתכונןלכךמבחינה
מוראלית ומבחינתהעבודההעירונית.סגןשרהביטחוןמתןוילנאייגיעלשיחהאיתיבשעה
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 10:00בלילה .אלוף פיקוד הדרום יואב גלנט קיים ישיבה עם ראשי היישובים ובה הבהיר
שהמבצעיימשךכחודש.כלההנחיותשניתנוע"יפיקודהעורףישלמלאאותם .
לימודים לעת עתה לא יתקיימו ,גם לא אירועי תרבות של העירייה ,וכן אירועים פרטיים
וכיו"ב,שאיןלהןתקרהקשיחה–בוטלומסיבותברימצווה/בריתות .
פיקוד העורף מסר ישירות לבעלי האולמות על ההוראות לביטול האירועים ,אסר כל
התקהלות במרכזים מסחריים וקניונים ראות מקום שיש בהן תקרות קלות אין להתכנס.
מקומות עבודה רחוקים המוגדרים בחוק כגון מאפייה יעבדו בתנאים מסוימים .מקומות
עבודהשאיןבהםמרחביםמוגניםואינםחיוניים– יפעלובהתאםלמגבלותשעליהםהחליט
פקע"ר .
יש לבצע ההנחיות באופן חדמשמעי.העירייה ביטלההיוםלימודים כולל לחינוךמיוחד וכן
תגבורים.לימודיםלאיתקיימועדלהערכהחדשה–המוסדותאינםמוגנים .
היוםבשעה15:00קיימתיישיבהעםמרבוכריס,מנכ"למשרדהביטחון–הובהרוהדרישות
שלנו בענייני מיגון .ביקשנו הקצאת מיגוניות וכן תקציב נוסף לשיפוץ המקלטים 90%
משופציםו-10%טרםשופצו.נדרשתקציבנוסףלביצועהשיפוץ .
ישנן מאות משפחות שאין להם מחשבים בבית – לכן ביקשנו ממשרד החינוך  לספק
למשפחותאלהמחשביםעלמנתלהפעילמערכתלמידהמרחוק.ישכמהתוכניותלהפעלת
הילדים .

יוסי גרינפלד – ממח' הביטחון:
במשברהנוכחי–אנחנואמוריםלתתמענהלירירקטותעלהעיר.קיימתאבחנהב-2רמות
:קאסמים,וגרדים.ישנוהבדלבעוצמהובמהירות.גרדיםאנוהראשוניםשספגנוזאת  -זהו
נשק שמגיע לשיא מסלולו ונוחת ב 90-מעלות ,התחום האחר :התראה למפגעים –עדיין
נערכיםואמוריםלסייעלכוחותהביטחוןלמתןמענה .
העיר חולקהבתאום עם המשטרה ל - 4גזרות ,בכלגזרה  ישנו צוות מתוגבר הכולל ,קצין
משטרה ,מד"א,קב"ט עירוני .כוחות פיקודהעורף אמוריםלגבות כל אחדמהכוחותהאלה
ולתתמענהבטיפול בנפגעים .העירייה  -כאן במרכז ההפעלה אנו מקבלים את כל המידע,
משטרה,פיקודהעורף,פיקודדרום .קיבלנוהתראהלירי לעברהעיר –בד"כמתבצע,אועל
כליישובעוטףעזה.אנולמעשהמקבליםאחריותעלזירהכדישנטפלבהכמהשיותרמהר.
טיפול ויציאה מהמקום כמה שיותר מהר ,משטרה שסיימה לפנות משאירה כוח עזר אשר
עוזרבסיועפינויההמונים במקיףד',משרדהבריאות פתחמרכזדחקלטפולבנפגעיחרדה.
זהוגיבוילביה"חברזילי-טיפולבנפגעיחרדה-יפונולמקיףד'.ניתןלהגיעאליוללאכלעיכוב
ופקקיתנועה.אנועושיםמאמץאדירלסגוראתזירתהאירועכמהשיותרמהר .
לקראתההמשך ,בנינואתעצמנולפעולהממושכתכאשרכאןבחמ"לעצמוישנםמכלולים,
ובכלמכלולנציגשיתנומענה-כלאחדמקושרלאחדמגופיהממשלההרלוונטיים .
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אנו מפעילים היום בחמ"ל  2מערכות  -GISומערכת שאמורה למעשה לחבר בין המוקד
הרואהלמערכת שליטהובקרה -אשרתאפשרמתן סיועתוךכדילהיכנס למס'אירועיםבו
זמנית.כמותשזהנראהכרגעניתןמענהלהיקףבהספקיםגבוהיםיותר .
המשטרהתגברהאתעצמהכמעטבכלתחנותאשראיןעליהםאיום -מבחינתהיקפיםאנו
מסוגליםלטפלעד8זירותבוזמנית,למרותשהדרישההייתהעד .6

אלן מרכוס - -GISמבוססעלמערכתמידעגאוגרפי.מכניסיםנתונים -מידעעלכלמוסדות
ציבור ,וכןמיפוישלכלהאוכלוסיותהמיוחדות(עוורים,חרשים,נכים,קשישים )...בזמןאמת
אחרי  5דקות מתבצע ניתור בתוך הרדיוסים העגולים מקבלים תמונה על כל האוכלוסיות
המיוחדות שנמצאותברדיוסהפיגועוכך ניתןלהחליטמידעלהטיפולבנקודותהןקריטיות
לטיפול מיידי – ייתרון לקבלת החלטות מבחינת שליחת עו"ס לאוכלוסיה הנפגעת -ולתת
שירותלציבורבזמןאמת .
עם התעשייה האווירית אנו מפתחים בתלת מימד-כל נפילה ניתן למקם ולבדוק מערכת
הנתוניםהקשוריםלכלבסיסנתונים-ניתןלקשר-מצלמות,מוקדעירוניוכיוצ"ב. 
מוצאיםאתהאתרע"יהקשתהכתוביתמייצריםאתהאירוע-נפילתטילורואיםלאןזההולך
ולתתהנחיהמאיןניתןלהגיע-מאפשרתשליטהובקרהעלמרחביםגדולים.אנומודיםלחב'
מל"חתורמיםלנומהפעילות .

אורן שני :
הסתובבתיבשכונהלאעבדתיגםבגללהמשפחה(הציבור)רמתאשכול .
עיריית אשקלון נתנהמקלטיםלצורכי בתי כנסת ,ולא יתכן שהמקלט ישמש לביה"כ,הדבר
הזה לא ירד לרמת השטח ,למה בגבעת ציון אין מקלטים כאשר אוכלוסייה שם זקוקה
למקלטים.ישנםמקלטיםדותכליתיים,ולאפוגעשהשימושבהםנעשהבומעברלדבראחד .
ישנםמצביםשהמקלטיםשהםמשמשיםכבתיכנסתהופךלחדתכליתי-הדבריטופל .

איתמר שימעוני :
מגיע מילה טובה לרה"ע היוצא ,ש  90%מהמקלטים שופצו .היום -הנושא טופל -התופעה
היוםיותרחריפהממהשמציגאורןשני,אנימצפהשבתוםהישיבהתינתןהנחיה-שבועברו
מקלטמקלטדוגמתמקלטמס'75המשמשביכנ"ס-ההסתדרות35המקוםסגורופתוחרק
לתפילות .
ישנה תופעה שהמקלטים סגורים -אלו בתים שנבנו לפני  -95אין לאנשים מרחב מוגן -לכן
היוםבערבאםניתןלהוציאצוותולטפלבנושא .


המקלטים הפרטיים -תושבי אשקלון נזקקים למקלטים פרטיים .במקום מקלט הם
משמשים למחסנים .כל רחוב שפירא -המקלטים סגורים .לא ניתן להכניס רגל ,אני
חושבשהרשותבשעתחרוםישלבצעפינוייזום.
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למנףאתכלמהשניתןלקבללמעןהתושבים.ביה"חברזילי-תקציבאושר.ישלמגן
אתביה"חולדאוגלתנאיםיישובעוטףעזה,הטבותבמס וכלההטבותהניתנותלתושבי
שדרותצריכיםלינתןגםלתושביאשקלון .ישלהירתםוזההזמןולאלחכותעדשיעבור
הזעם.אניכתושבאשקלוןרוצהלהיותזכאיכתושבשדרות.


המלחמה פרצה -היום בבוקר יצא מכתבים לשר האוצר ולשרים הרלוונטים שבהם
דרישהמוחלטתלקבלתנאיםכמויישוביעוטףעזה.ישבתי עלכלההטבותשיישובי
עוטףעזהמקבלים.דרשתיבתוקףאתכלההטבותהאלה.



כברחלקמהשריםשוחחתימולםהיוםעלהצרכיםשלנו.יוםג' -שרהפנים,יוםד'-
שרהתחבורה.לגביביה"חישנהמחלוקתביןביה"חלשרהדתות.



כלמישיכוללעזורשיירתםויעזור .



מיגון -מאות בתים שנבנו בשנות ה -90-שנבנו מעץ ,ועל מנת לבנות חדר מוגן על
המשפחותלשלםעשרותשקליםלבנייתחדרביטחון.



מבקשיםמשרהפניםלהחזריימענקיםאשרהורדומאיתנוהכול יעלהבסדרישיבה
עבודהמולשרהפנים.



אני ממש לוחץ על כל שר להעמיד לאשקלון את כל המשאבים ,בעיקר בנושאים
הכלכליים.אנימקווהיגיעוהשריםהשבועוכךנפעלבהתאם.
ישנה נכונות מצידם להגיע עם הצוותים הבכירים שלהם ובהחלט נקבל את המגיע
לנו.

מנכ"ל ביה"ח אומר שנתיים ,השר אומר  10חודשים .מבחינתי שנושא הבנייה ביה"ח יחל
מחר .
היו אמורים להתחיל בעבודות (תקציב +תרומה) בחדר המיון מוגן .הבניין יצא על קברים-
קדישאאומרת-קבריםיהודיםגרסתשרהדתות .
האתראקדישאאומרתאלוקבריםיהודים,רשותהעתיקותאינהיכולהלהכחיש .

רוני מהצרי :
זהלאנכון,כלהקבריםשאותרוהםשל לאיהודים,ישנםקבריםשלאנפתחוועליהםלא
נוכללקחתסיכוןאםהםקבריםיהודיםאולא .הגיעונציגיםממשרדממשלה:האוצר,הבינוי
וכלהגורמיםהרלוונטיים ומציעיםלהעתיקאתהבניןלמנחתשל ההליקופטרים ואתהמנחת
ע"גהבניין.השינוייעשהתוךכמהחודשים .
אנימסופק,אנימבחינתישיעתיקואתהקבריםוהבנייהכברתחל .
הבהרתיחדמשמעיתשמנהלביה"חצודק,נקבעהישיבהנוספתמולשרהדתות .
קרהמקרהדומהבטבריהוהכולהיהחוקי.הגיעואתראקדישאוהפסיקואתהעבודות ...
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יוסי גרינפלד :הקב"ט העירוני:
המקלטים - 140מקלטים  ש 10%-באחריות עמיגור . 90מקלטים שופצו מכספי משרד
רה"מ-פיקודהעורףקבעכמהלהשקיעבכלמקלט,אושרההגדלהשל 1/2מליוןשקל.נוכל
ב 110-מקלטיםלטפל. 60מקלטיםבידיעמותותאשרשומרוואפשרולקייםפעילותכניסה
ויציאהשלתושביםאבלבחלקםישנוציודהפעלנוצוותשפתחאתהמקלטים .
מאזאתמול אנובמלחמהמול העמותות ע"מלהוציאאתהציוד.פתחנואת המקלטיםאך
הגיעואנשיםוסגרושוב,פיקודהעורףפותחלאחרשיחותשמתקבלות .

אורן שני :
המקלט הוא רכוש העירייה ולטובת העירייה .מפעילים סנקציות ,או שניקח את המקלט או
שנוציאאתהציודוהמקלטיילקח-עלינולהיותנחושיםוחדמשמעייםבעניין .

בני וקנין:
ידשרה-לאיכוללפנותציודלדוגמא:צריכיםלהפעילאכיפהמשפטיתאומשטרה .
סנ"צ איתן בלומנפלד ,מפקד תחנת המשטרה:
משטרהלאמתערבת. 
מפקד היקל"ר – אל"מ יעקב עמר – פקע"ר  מסייע למגן בקטע הביצועי ,הרשות אחראית
בהתאםלחו"עלפנותהמקלטים.איןאנומגיעיםלמלחמותישירותמולהאזרחים .

רוני מהצרי:
פתרוןפשוט-ישחיילים,להעמידחייליםעםמפתחוהמקוםפתוחעםמפתח .

יורי זמושצ'יק :
ישמקלטיםציבורייםריקיםמוכניםאבלדייריםעשותיקוניםושיפצו,אבלרובהדייריםאינם
יודעיםהיכןהמפתחות .הםמתקשרים-106נותניםתשובהלאיודעים,מהלעשות .רח'שני
אליהו-5הכלסגורומוכן,לאיודעיםהיכןהמפתח .

יוסי גרינפלד:
המקלטיםבבתיםהמשותפיםחזרלאחריותועדהבית-ישבןאדםחתוםעלהמפתח .

יורי זמושצ'יק:
האנשיםשמתקשריםלגביהמקלטיםאמוריםלקבלתשובהקונקרטיתומדוייקת .
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דוד ירון:
כ לפניהבנושאמקלט (מים,חשמל)מועברתבאותורגעלמרכזההפעלהלטיפולהאחראי
עלהמקלטים,ולאחרמכןמבצעיםמשוב.מהשקורהבדייריםמאחסניםציודפרטיבמקלט .

שבתאי צור :
ברצונילהביעתמיכהמלאהבצה"ל.אףמדינהלאתסכיםלפגיעהבאוכלוסיהחפהולדרוש
מהממשלהלקבלהגנה. 
לארגןהפגנתתמיכהארציתבכיכררביןעםנציגיהעריםהמופגזים(כליישוביעוטףעזה),
במטרה לגבות פעילות צה"ל ולחזק ידם .לחזק את תושבי שדרות ואשקלון ,שדרות -אשר
סופגתמעל7שניםמטחים .
רוני מהצרי:
הביטחון-יתקדםדיוןמיוחדלגביאנשיהעסקיםשנפגעיםבעקבותהמצב .
הרצל ברזילאי :
לימודיםבבתיספר:בתייחזקאלשאינוממוגן,לאניתןלהשאירילדיםחודשימים .
בני וקנין:
בנושאלימודיםאנוצמודיםלהנחיותפיקודהעורף. 
בשדרותכלבתיהספרמוגנים(8שנים) .
אנומתאמיםבאגףהחינוךועםמנהלתהמחוזאיךלהפעילילדיםבבתיהם .

אורן שני :
המיגוןבבתיםברמתאשכולובעתיקות .

משה ינאי :
מאז מרץ שנה שעברה החילונו בבדיקת תוכניות .בכל בתי הספר יש אתרים יש אפשרות
שיש מחשבים .מיום ג' ניתן לבצע למידה מרחוק בפורומים תלמידים מול מורה .ביחד מול
משה"חבודקיםאפשרותלספקמחשביםלילדיםשאיןמחשבים .
.2 פותחיםצוותחירוםשכונתיבמרכזיםקהילתייםהיכןשישמקלטיםפעילות...ע"ימדריכים
שלנו -לא חובה אך הורים שיש בעיה זו או אחרת יוכל לשלוח את ילדיו מהבוקר כמו בתי
ספר .יש לנו  20ערכות מיגון למידה אשר מוכנים להפעיל אותה .לא יפתרו הבעיות ,אך
לאותן הורים שמבקשים שילדים יקבלו טיפול יוכלו לעשות זאת באמצעות המחשב .וישנם
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באמתחתנועודהמוןפעילותכאלהעפ"יהצורך .יפתחובעירייהגניםלילדיעובדיהעירייה,
שכלעובדותהעירייהתוכלנהלמלאאתתפקידם.אנוערוכיםלתתפתרוניםלאותםהורים .

רוני מהצרי:
היום זה רגע מבחן של הנהלת העיר אשקלון -כך היא תיראה עם תום המבצע .ולכן אנו
אמוריםלגלותאחריותומציעלאלצאתבהצהרותשאח"כנתחרטעליהם.מקלטים:שופצוכל
המקלטים -מערכותהעירייהתורגלווקיימותכמוכןהמכלולים .התרגילוהתרחישיםשבוצעו
שבוע שעבר עברו בצורה מוצלחת .כמות המקלטים לא נותנת מענה לכל התושבים כמו
בנווהדקלים,עוליהגרדוםוכיוצ"ב,אבללמרותהכלשופצוגםמבחינתההיבטהפסיכולוגי .


ככלשיהיהמידעבידיהתושבים,החרדהבקרבהתושביםתרד .



עמיגור התחייב לשפץ את כל המקלטים -הבניינים של עמיגור באזורים הכי קשים,
וחייבים לדרוש מהם לשפץ אותם .העירייה מתנהגת בזה אנו צריכים לתת את
הגיבוי -והדברהמפחידהינוההתנהגותהשאננהשלהתושבים -צריכיםשיגלויותר
רצינות .


קובי מיכאל:
רשימתתפוצהבאמצעותה,EMAIL-ולהעבירעדכוניםיומייםלהגיבברמהנקודתית .

בני וקנין:
בעליתפקידיםיהיומעודכניםבזמןאמת .
בענייןהמידעלציבור -אםישערוץמקומיכזה,אםאין ,ישלמסדערוץכזהעלמנתלהעביר
אינפורמציהבזמןאמתממוסדתושוטפת.הציבורצריךלהיותנגישאליו .
אני מציע בהתבטאויות הציבוריות שמספר הדוברים יהיה מצומצם ,מס' אנשים מוסמכים
בשםהעירייה-אשרידברו .


כל שעת משבר היא פוטנציאל להזדמנות ,הייתי מציע לנסות חשיבה לגבי דברים
שאנוחושביםשניתןלקדם...עלהסיטואציההנוכחית-מוגבלתבזמןאךניתןלקדם
כמההזדמנויות .



הסוגיה של ביה"ח -מבלי להיכנס להלכות ,זו העת שצריך לגייס את מירב המאמץ
הציבור-ביה"חאמורלשמשכמקוםמוגןואבסורדילפנותאנשיםנפגעיחרדהלבתי
ספר.

אנוצריכיםלצאתמנקודתהנחהשתהיהתקופתרגיעהאוהסלמהולכןביה"חצריךלהיות
ממוגן.ניתןלגייסלנושאזהאפיקודהעורף .

רוני מהצרי:
אתראקדישאהבעיההינההלכתיתמבחינתם ...
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בני וקנין:
אנשי המקצוע של משרד הבריאות ומשרד הדתות  ,הם יכולים בתוך כמה חודשים לבצע
השינוי .
יורם שפר :
בזמנוהוצעפרויקט-ארגוןצוותפורשיצבא-שיתנוגיבויולבדוקאתמקלטיהבניינים. 
ניתןלעשותפעילות -אפשרהיוםלקחתגוףכזהלבצעסיורולשלוחמסרלוועדיםבאמצעות
הארנונהולהיעזרבהםשייתןלהםהרגשהשלשיתוףפעולהולקחתחלקבמבצעזהלפחות
מוראלית.לגבימרכזיםמסחריים-בשעה3קניוןלבאשקלוןקיבלהוראה .
מהשעה 8:30נתקבלוהודעותטלפוניותעלסגירתהקניונים -ביקשנומפיקודהעורףניסוח
משפטיאשרהועבראליהם .
בני וקנין:
באש ר למפעלים שאין להם מיגון פקע"ר אמור לתת הוראות ספציפיות באלו מקרים אין
לאפשרפעילות .
כרגע,כמותהטיליםפחותהממהשציפההצבא.מישצריךלאכוףזאתזהפיקודהעורף .
לכן,ההוראותהינןברורותומפורסמותבאתר .
זהשהםפותחיםואיןאכיפהצריךלשאולאתשרהביטחון .
מצב המתקנים הרגישים (תחנת הכח ,וכיוצ"ב) יש מפעלים שהם רגישים ביותר ,הם הכי
מסודרים .

רמי גואטה:
לאתרמקומותעבודההמאורגנים,מקומותעבודההלאמאורגנים .
יש לנו כוונה שאם הנושא ימשך להחיל את ההסכם בזמן מלחמת לבנון השנייה להוציא
אנשים לחל"ת וכיוצ"ב .לכן אני מבקש להגיע למקומות עבודה שאין להם מיגוניות כי גם
עוסקיםעבורעבודהמשהב"ח .
עסקיםקטנים-מתימעריכיםבגללהמשברנחושזאתבחודשיםהקרובים .
עקבהמצבהביטחוניניתןמענהמיידיבאמצעותהתמ"ת .
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סיכום הדיון:
בני וקנין:
מניסיוני רב השנים ,העיר ערוכה יפה מאוד למצב הביטחוני שאנו נמצאים .כל המכלולים
מוכניםלהפעלתכלהמערכותבשעהכזו.מבחינתהמקלטיםנטפלספציפיתבסוררים .
נרשמוהנקודותשהועלוע"יחבריהמועצהואתייחסלכךבכובדראש .אנימציע:שלמהכהן
מ"מרה"ע וממונהעל הביטחון -נסמיך אותו בד בבד עם צוות העבודההעירונית,הצוותים
וחדר המצב -נקים צוותים שישותפו בהם גם חברי מועצה לנושאים שונים לטיפול האזרח.
מערכתההסברהעבדהיפהמאודבאמצעותכליהתקשורתכדישיגיעמכלנתיבאפשרי.אני
מציע  שנקבל החלטה שמועצת העיר מחזקת את חיילי צה"ל שיחזרו בשלום הביתה.
להישמעלהוראותפיקודהעורף,העירייהוכוחותהביטחוןלהנחיותיה. 

להלן ההחלטה:
בימיםאלה,נדרשמאתנומאמץפיזיונפשיגדוליותר,המצבהחדשמחייבכלאחדואחד
מאתנולקחתאחריותאישית,להיערךולפעולעלפיהנחיותהמיגוןוההתנהגותשפורסמוע"י
פיקודהעורף .
אשקלון חזקה ויכולה להתמודד עם המצב .חוסנם של תושבי אשקלון יאפשר לכוחות
הביטחון לפעולולבצעאתהנדרשכדילהסיראתהאיום. 

מועצת העיר מבקשת לחזק את חיילי צה"ל הפועלים ברצועת עזה וכל
כוחות הביטחון השותפים למבצע זה ומאחלים שיסיימו משימתם בשלום
ויחזרו הביתה בשלום".

יוםג'תתקייםישיבהבקומהג'מולשרהפניםבהתאםלצורךנכנסישיבותהמועצה .

מודה לכם על העבודה וההשתתפות -נעבור בעז"ה בשלום את המצב,

 ישיבת המועצה המיוחדת ננעלת.



______________ 
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה
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בני וקנין
ראש העיר

