עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
1
______________________________________________________________________

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 85-2112
מ21.11.2112-
מקום הישיבה :אולם קומה ג'

נוכחו:
מר וקנין בני
מר כהן שלמה
מר צור שבתאי
גב' ביילין סופיה
מר בן דוד עמרם
מר בוסקילה מישל
מר גואטה רמי
מר גלאם תומר
מר זמושצ'יק יורי
מר חרוביץ אלכס
מר יאיר חדד
מר כהן שמעון
מר כלפון ניסים
מר מהצרי רוני
מר קסנטיני איתן
מר שמעוני איתמר
מר שפר יורם

-

ראש העיר
מ"מ רה"ע
משנה לרה"ע
סגנית רה"ע
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

מר מנור בוריס
מר סויסה אבנר
מר סולטנוביץ אלכס
מר שני אורן

-

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

לא נכחו

מוזמנים בעלי התפקידים

מר אברהם בן דוד
רו"ח אריאל גמליאל
עו"ד שני שטרן
מר אורן גלעד
גב' גלית בן שבו
אינג' דוד ירון
מר יוסי אסולין
מר משה ינאי
מר משה שמואל
מר עודד ירון
גב' חיה טבקול

-

מנכ"ל
מבקר העירייה
מ"מ היועמ"ש
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
עוזרת רה"ע
מהנדס העיר
דובר העירייה
סמנכ"ל לחינוך וחברה
אמרכל ונציב תלונות הציבור
מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס
מנהל/ת האגף לקידום פרוייקטים
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-

מר שלום שרעבי
גב' אמה עמר
גב' זיוה מימון

מנכ"ל תאגיד המים
מ"מ גזבר
רשמת הפרוטוקול.

על סדר היום:
 .1פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  21.5.65מתאריך 51.6..65
 .2פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  25-5.65מתאריך 51.6..65
מצ"ל השלמת פרטים לסעיף  -61אישור מתן צו ארעי למגרש ריק -המסמכים צורפו לסדר
היום -הפרטים לא נכללו בפרוטוקול.
 .3הצעה לסדר יום של חבר המועצה איתמר שמעוני בנושא קביעת נהלים חדשים לסגירת צירי
תנועה בעיר – ההצעה מצ"ל.
 .4הצעה לסדר יום של חבר המועצה איתמר שמעוני בנושא הקמת גשר להולכי רגל מעל כביש
רבין – ההצעה מצ"ל.
 .8שאילתא של חבר המועצה מר אורן שני בנושא בניית מיגון מוסדות חינוך על ידי החכ"ל –
השאילתא מצ"ל.
 .6אישור הענקת אות כבוד למר עמיר פרץ על חזונו ,פעילותו ועמידתו האיתנה כשר הביטחון
לאשר ולתקצב פרוייקטים "כיפת ברזל" אשר הוכח ,לאחר הפעלתה  ,שהיא מביאה הגנה
מרבית לתושבי העיר אשקלון ולכל אזרחי המדינה.
 .7אישור תיקון תבחינים להקצאת מקרקעין בנושא הגדרות בתי כנסת – מצ"ל דברי הסבר
וחוות דעת היועמ"ש.
 .5אישור הסכמה כרשם מקרקעין בהתאם לסעיף  1לתקנות הרשויות המקומיות ( ניהול פנקסי
זכויות מקרקעין)
לעו"ד שגית טובי יקותיאל
לאשר קאפח
דברי הסבר מצ"ל
 .9אישור מינויו של מר אלימלך ממו כנציג ציבור בחברה לתנו"ס.
 .11דווח ראש העיר ואנשי הביטחון על המצב הביטחוני .
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מהלך הדיון בישיבה:
להלן הנושאים שנידונו:
 .1פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  86.2112מתאריך 24.11.12
אין הערות לפרוטוקול.

 .2פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  87-2112מתאריך 24.11.12
מצ"ל השלמת פרטים לסעיף  -61אישור מתן צו ארעי למגרש ריק -המסמכים צורפו לסדר היום-
הפרטים לא נכללו בפרוטוקול.
החלטה :לתקן כאמור לעיל.


אין הערות נוספות לפרוטוקול.

 .3הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא קביעת נהלים חדשים
לסגירת צירי תנועה בעיר
בני וקנין:
איתמר שמעוני בבקשה.
איתמר שמעוני:
אני לא אכנס יותר מידי לפרטים כי היה לי הרבה מה לומר ספציפית על העניין הזה ,גם הרבה
דברי ביקורת ,אבל זה לא הזמן ,אנחנו לא בזמן עכשיו ,כשנכנס לעניין אומר את כל הביקורת,
לא בעתות האלה ,רק דבר אחד ,דווקא בגלל המצב הביטחוני שאנחנו מתמודדים אתו ,אז אני
חושב שנושא של סגירת צירי תנועה הוא נושא מאוד חשוב מהבחינה הביטחונית ,כי חלילה
ביום כמו שהיה באותו יום ,דרך אגב ,מברך ,זה מרוץ נכון ,זה דבר יפה ,זה מעודד את תרבות
הספורט בעיר ,זה יפה מאוד ,ואני חושב ,ההפך ,אני לא מבקר אותך בעניין ,אני חושב שזה דבר
יפה וצריך לעודד אותך להמשיך לעשות את הדברים האלו ,מה שצריך לשים לב רק ,ואני בטוח
שאני נופל על אוזניים קשובות ,לנסות לראות איך לתכנן את זה בפעם הבאה ,חס וחלילה לא
לבטל את זה ,זה דרך מבורך ,צריך לעשות את זה כל שנה ,רק לראות בפעם הבאה איך ,למנוע
הישנות מקרים כמו שהיו ,אני בטוח שלאף אחד לא הייתה כוונה שיקרה מה שיקרה ,היה פה
סה"כ רצון לעשות עשייה מבורכת ,במיוחד גם בגלל המצב הביטחוני ,תארו לכם שקורה אותו
זמן חלילה איזושהי התראה ,אזעקה ,ואז אנחנו במצב קטסטרופה ,זהו .אני סיימתי.
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בני וקנין:
יש הרבה דברים מה לתקן שם ,ראשית זה קודם כל המשטרה ,אפשר להתגלגל אחרת .אבל הם
מאוד דומיננטיים בנושא הזה ,אני בעצמי הלכתי ברגל .באו מכוניות ,כביש ריק ,עמד שוטר ,לא
יודע מאיפה הביאו אותו ,מחוץ לעיר ,ולא נתן למכוניות לעבור .אז בהחלט ,היו כל מיני מסקנות
וכולי .אתה רוצה להוריד את ההצעה ,או שאנחנו שנצביע.
יורם שפר:
הטריאתלון באשקלון הוא מפעל חשוב וראוי שחשף תדמיתית את העיר בפני אלפי אנשים,
תושבי הסביבה ומרכז הארץ ,ספורטאים ובני משפחותיהם ,התאכסנו בבתי המלון בעיר לקראת
התחרות ונהנו.
איתמר שמעוני:
יש פה הצעה לסדר ,בני ,אם אתה אומר שיופקו פה לקחים.
בני וקנין:
מסמיך את יורם שפר להשיב.
יורם שפר:
ספורטאים רבים נהנו מהתנאים האידיאליים שהעיר יודעת להציע לצורך הטריאתלון .מי שאחראי
להסדרי התנועה באירועי ספורט מהסוג הזה ,כפי שזה קורה בערים אחרות גדולות המארחות
אירועים מהסוג הזה ,הוא משטרת ישראל ,במקרה הנדון ,משטרת ישראל תכננה והבטיחה
לקיים ,מה שנקרא בשפתה המקצועית ,מחסומים נושמים ,שנועדו לצמצם את שיבוש התנועה
בעיר ,לצערנו תוכנית זו נתקלה בקשיים ,מה שאכן גרם לשיבושי תנועה קשים .עוד במהלך
האירוע ,וגם בעקבות פנייה של חברי קואליציה ואזרחים מן השורה ,הטיל ראש העיר ,מר בני
וקנין  ,על ממלא מקומו לכנס את כל הגורמים המארגנים והאחראיים ,ובתוכם משטרת ישראל,
כדי להפיק לקחים ולדון בדרכים שיאפשרו ,בעזרת השם ,המשך קיום האירוע בשנים הבאות,
עם הסדרי תנועה שלא ישבשו את התנועה בעיר .דיון הוועדה נקבע ל 62-לנובמבר  ,65אך
לבקשת מנכ"ל איגוד הטריאתלון ,מר עידן סנדק ,הדיון נדחה לתאריך  6.לדצמבר.
לאור זאת אנו מציעים להוריד את ההצעה מסדר היום עד אשר הוועדה תגיש את מסקנותיה.
איתמר שמעוני:
אם אתה מקים וועדה ,אני מוריד את ההצעה.
בני וקנין:
איתמר שמעוני מוריד ההצעה מסדר היום.
 .4הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא הקמת גשר להולכי רגל
מעל כביש רבין
איתמר שמעוני:
תראה ,גם פה ,אני גם לא רוצה להרחיב הרבה ,שלמה ,באמת ,אני פונה אליך ,תראה ,אין פה
ספק שצריך להקים גשר ,עובדה שהעירייה קיבלה את העניין ויצאה במכרז ,זאת אומרת ,יש פה
הבנה מקצועית ,סטטוטורית ,מערכתית ,שצריך להקים גשר ,וזה כדי לצמצם את האפשרות
שחיי אדם ,חיי התלמידים ייפגעו .עכשיו ,הייתה איזושהי סיטואציה של מערך מכרז שנעשה,
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וכנראה שלא הגישו הצעות ,אני לא בקיא בפרטים ,אבל יכול להיות שזה הפרטים ,לא הגישו
הצעות .לכן מה שאני מבקש ,ללכת לבחון את המכרז הזה מחדש ,יכול להיות שצריך לערוך
אותו אחרת ,אתה יודע ,לפעמים אנחנו עושים מכרזים ,אני שם איזה מחיר מינימום ולא מגישים
הצעות ,עושים דיון ,מורידים את מחיר המינימום ,לא מורידים ,אומרים מכרז פתוח בלי מחיר,
עברו כבר שלוש שנים מאז ,את ההצעה הזאת הצעתי לפני שלוש שנים ,ועובדה שלשום מקום
המכרז הזה לא הלך ,תחשבו ,אתה כאחראי על העניין הזה ,כל פרוצדורה אחרת ,כדי שבשנה
הבאה יהיה שם גשר ,יכול להיות מכרז כזה ,מכרז אחר ,מכרז אחר ,אלא אם כן תבוא ותגיד
"תשמע ,בדקנו את העניין ,לא צריך שם גשר" ,אבל אנחנו לא שם ,לכן אני מבקש ,אני מוכן
להסיר גם את ההצעה הזו מסדר היום ,לא באתי פה היום להתווכח ולא להתמקח ולא להוכיח
אתכם ,לא זו המטרה ,המטרה ,אם אתם תקבלו את זה של לבחון את העניין הזה עוד פעם
ולראות ,תפעיל את שיקול הדעת ,תגיד ,שים אולי מכרז אחר ,אולי צורה אחרת ,בבקשה.
בני וקנין:
למהנדס היה תשובה ,אבל אם אתה אומר תוריד ואנחנו נבדוק .תראה ,את הבדיקה של גשר
רבין הרבה שנים עושים ,הניסיון מראה שאנשים לא עולים על גשר ,גם בתל אביב ,אתה תראה
הרבה גשרים ריקים ,יש כזה בצפון תל אביב ,במחלף השלושה .אנשים מעדיפים בכל מחיר
לחצות ,ולא ל עלות מדרגות ,ללכת ולרדת מדרגות ,וזה ניסיון ,ואגב ,לכן אתה לא תראה גשרים
כאלה ,גם לא בערים גדולות כפול מאתנו ,לא באשדוד בכבישים סואנים ,הניסיון מראה ,זה
פסיכולוגי ,יש מחקרים כאלה ,אנשים לא רוצים לעלות על גשר .לכן ,אנחנו אמרנו לסגור בגדרות,
שלא ייראה מכוער ,את אי התנועה ,עשינו בכמה קטעים ,חשבנו שעדיף בצמחייה סבוכה ,שיש
את זה היום מקום ,אתה יכול לראות .אי אפשר לחצות שם ,אנשים ,ומי שחוצה ,פשוט קוצני .אני
הלכתי לשם .לכן ,הרבה מקומות כן נסגרו .צריך לבחון שוב ,עוד הפעם,
איתמר שמעוני:
זו הבקשה שלי.
בני וקנין:
אתה יכול לבדוק את זה בהרבה מקומות .אם הייתי יודע בוודאות מלאה שכולם יזרמו ויעלו,
והיינו בודקים מול תקציבים אחרים ,אולי כן היה לנו תקציב .אנשים לא משתמשים בגשרים ,זה
מוכח ,אתה תראה בכל הערים ,לא תראה גשרים ,בגלל המחקר .לכן אנחנו מעדיפים ,אולי
אנחנו ,אולי נצופף יותר צמחייה קוצנית ,בקטע של גדר ,יש מקומות שיש גדר ,קרעו וחתכו
למטה ,צמחייה קוצנית היא סבוכה של קוצים ,אין מצב של לחצות אותה ,ויש היום קטעים כאלה.
אז הוא מוריד את ההצעה מסדר היום.


איתמר מוריד ההצעה מסדר היום.

 .8שאילתא של חבר המועצה מר אורן שני בנושא בניית מיגון מוסדות חינוך על ידי החכ"ל
בני וקנין:
אורן שני לא נמצא.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  85-2112מתאריך 21.11.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
6
______________________________________________________________________

 .6אישור הענקת אות כבוד למר עמיר פרץ על חזונו ,פעילותו ועמידתו האיתנה כשר
הביטחון לאשר ולתקצב את פרויקט "כיפת ברזל" אשר הוכח ,לאחר הפעלתה ,שהיא
מביאה הגנה מירבית לתושבי העיר אשקלון ולכלל אזרחי המדינה
רמי גואטה:
לא מזמינים את עמי פרץ לכאן?
בני וקנין:
נאשר ואז נזמין.
רמי גואטה:
לא ,אבל יעניקו לו את זה בישיבת מועצה?
בני וקנין:
או שנעשה אירוע ,נראה ,נחשוב מה לעשות.
רמי גואטה:
אני חושב שבישיבת מועצה ,שנוכל גם אנחנו לברך.
בני וקנין:
נראה ,נחשוב ,נתאם .אני בדקתי ממש אישית ,אפילו עם אהוד ברק יצא לי לדבר על העניין
הזה ,באמת ,העיקשות של אמיר פרץ לפתח אותה ,זה אחד הגורמים ,היו עוד גורמים אחרים,
היו עוד תומכים ,אבל המערכת הצבאית ,חלקה הגדול התנגד ,אמרו ,אתה שם מיליארד שקל
בהגנה ,הרי התפישה הצבאית של צה"ל היא תמיד התקפה ,עדיף יותר מטוסים ,וכו' .אבל הוא
כשר הביטחון ממש התעקש ,ואם אני בודק עכשיו במבחן התוצאה ,את המערכה הזאת ,הוא
צדק ,זה יותר חזק מאלה שחשבו נאמר לשים כספים על מערכות התקפיות ,הנה ,עובדה עכשיו
אהוד ברק ביקש עוד  52.מיליון שקל לדבר הזה .לכן אני מציע שאנחנו ,אני רציתי שזה יהיה
במועצה ,אנחנו נתאם אתו.
רמי גואטה:
אני חושב שזה מכובד וראוי ,מי אני הקטן מול פרויקט כזה ענק ,אז אני שמח שאשקלון היא
העיר הראשונה והחלוצה בעניין הזה ,ובאמת שבטקס תינתן הזכות גם לחברי מועצה להביע את
ההערכה.
בני וקנין:
נתאם אתו ,אם הוא ירצה בפורום הזה ,אם לא ,נוכל גם לעשות את זה יותר גדול ,אולי הוא ירצה
להביא משפחה ,חברים ,ידידים ,עם המועצה ובהרכב של המועצה נעשה את זה באיזה מקום,
אנחנו נתאם את זה אתו .כן .יש חברים גם שרוצים עוד להוסיף?
בני וקנין:
בבקשה ,רוני.
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רוני מהצרי:
אני באמת חושב שמגיע לו ,הפעילו עליהם לחץ ללכת על המערכת השנייה.
ייאמר לזכותו ,הם הפעילו עלינו לחצים ,היו הולכים לכל אחד ,ניסו להחתים אותנו ,אני הייתי
מאלה שלא חתמו ,אני לא הסכמתי לחתום ,למרות שהיה פה רן פקר וכל הגופים וניסו ,בגלל
הקשיים הצבאיים ,ייאמר לזכותו ,הוא הביא אותה לפה ,לדרום ,למשרד הביטחון ,והוא אמר לנו:
תשמעו לי ,תסבלו שנתיים ,אבל אחר כך תברכו את הצעד הזה יותר טוב מכל מערכת שאתם
שומעים היום בחדשות מה המגבלות שלהם ,בעיקר כל הסיפור הזה של הלייזר.
ואני באמת חושב שמגיע לו ,אני בכלל הייתי שמח אם היו עושים את זה ברמה של כל אזור
הדרום ,כדי שהממשלה תעריך את זה.
בני וקנין:
הם הולכים לעשות גם כן.
רוני מהצרי:
אני באמת חושב שכמה שלעגו לו ,ובמקרה הזה ,הוא התעקש על העניין ,באמת מגיע לו הערכה
על העניין.
בני וקנין:
יורי ,אנחנו בירכנו אותך על הצטרפותך לקואליציה ,ברוך הבא.
יורי זמושצ'יק:
תודה רבה.
בני וקנין:
אני צריך לצאת בשש וחצי ,ברשותכם ,אעביר עתה את סעיף  - 6.דיווח על המצב הביטחוני,
ואחר כך את הדיון בנושאים אחרים ינהל שלמה ,ואני אחזור.
החלטה :לאשר .כולם בעד.
 .11דיווח ראש העיר ואנשי הביטחון על המצב הביטחוני.
בני וקנין:
לגבי המצב הביטחוני .עד לרגע זה נורו לכיוון העיר אשקלון  6.5טילים ,כיפת ברזל יירטה 1.
טילים 21 ,ועוד ארבעה היום ,זה  1.טילים 61 ,טילים נפלו בתוך העיר .כאשר חלק מהם נפלו
על בניינים וגרמו ממש להרס של דירות רבות של תשתיות ,תשעה טילים נפלו על בתי ספר,
וגרמו להרס גדול מאוד לבתי הספר .אני ביקרתי היום בבית החולים ,הלכתי לראות את החולים,
דיווחו לי על 1.-פצועים ,הרבה פצועים נפצעו כתוצאה מריצה לממ"דים ,או במדרגות ,בעיקר
קשישים וקשישות .אני רוצה ,גם אתמול היה פצוע קשה מאוד  .הוא מילא אחר ההוראות ,ברח'
שיבת ציון ,ממש ליד בית ציפורה ,בין בית ציפורה לבין התקווה ,על הכביש ,הוא שמע אזעקה,
מילא אחר ההוראות ,עצר ,ירד מהאוטו ,רץ והשתטח על הכביש .כתוצאה מזה שהוא יצא
מהאוטו ,הוא נשכב כמו ההוראות ,הוא נשכב על הבטן ,שם את הידיים ,ורסיסים ממש קטעו לו
רגל ,במקום  -כף הרגל .אם הייתם רואים את האוטו ,ממש כמו מסננת ,ז"א ,הוא הציל את חייו
כשהוא יצא מהאוטו ,אם היה נשאר באוטו ,אני לא חושב שהוא היה נשאר חי .הוא בעלי הכרה,
הלכתי לבקר אותו בבית החולים ,דיברתי עם המשפחה שלו .כולנו שולחים לו החלמה ,לכל
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הפצועים ,רפואה שלמה .רוצה לומר לכם שאיך שפרצה ,ביום רביעי שעבר ,מיד קיבלנו הוראות
מפיקוד העורף ,תוך דקות ספורות נפתח מטה ההפעלה ,תוך פחות משעה נפתחו כל המקלטים
בעיר ,ונפרסו עשרות עובדי עירייה ,עשרות ,גם פיקוד העורף שהחלו לבוא והמערכת ממש
עובדת כמו מכונה משומנת ,מאז אנחנו גם מפעילים  51שעות ביממה קו פתוח ,מרכז לטיפול
בנפגעים ,מרכז דחק ,במהלך הימים האחרונים ,בימים הראשונים פיקוד העורף לא הרשה
לעשות שום פעילות ,אמרו לא יוצאים מהבתים ,רק ביום ראשון בבוקר הגיע אישור ואז התחלנו
לארגן פורום ,מה שאפשר לגבי הפעלות .בעיקר רצינו לטפל בכל החינוך המיוחד ,לכן נעשתה
עבודה יפה מאוד והם פעילים בבית ספר איתן ,ובמקלטים של עירוני א' ,ועירוני ה' .במקביל גם
נעשו פעילויות למאות ,אולי לאלפי בני נוער ,אני באמת רוצה להודות לכל אלה שתרמו ,לאיתן
קסנטיני ,ליורם שפר ,ולעוד חברי מועצה ,עמרם בן דוד ,וגם לשמעון כהן ,אני מקווה שלא
שכחתי אף אחד ,כל מי שפעל ,אני רוצה להודות על כל הפעילות ,כל פעילות ,וכל התנדבות
בתחום הזה מבורכת .כמובן ,עשינו גם הרבה פעילויות בתחום הסוציאלי ,בתחום הרווחה של
עזרה .אני החלטתי גם שאנחנו נשפץ כעשרה מקלטים פרטיים ,באמצעות תרומה שגייסנו אותה
ממש השבוע ,תוך יום ,מהקרן לידידות ,כי אתם יודעים ,לא ברור מבחינת החוק אם העירייה
יכולה לשפץ מקלט פרטי ,היא לא יכולה לשפץ מקלט פרטי ,אבל יש משפחות נזקקות ,אינן
יכולות לשפץ את המקלטים הפרטיים ,אז זה בעיה חוקית ,לכן אנחנו מגייסים תרומות.
הכוונה ,באמת ,למקלטים בבניין משותף .מקלט בבניין משותף ,שכל הדיירים בעלי הדירות ,על
פי החוק המקלט הזה הוא משותף ,הם חייבים לטפל בו ,אסור לנו אנחנו לשפץ נכס פרטי .אבל
גייסנו תרומות ,התחלנו בעשרה מקלטים כאלה ,אגב ,זה משהו בסביבות כמעט  6..דירות .אני
מנסה לגייס עוד תרומה ,כדי לשפץ עוד מקלטים כאלו ,אנחנו מדברים רק על מקלטים שבהם יש
משפחות,
מישל בוסקילה:
אדוני ראש העיר ,גם אם יש מישהו מחברי המועצה שיכול לגייס משקיעים לדבר הזה ,זה משהו
מבורך ,איתמר ,גם אתה ,אם אתה מכיר אנשים ,או כל אחד.
איתמר שמעוני:
דרך אגב ,שמעתי בדרך שמפעל הפיס תרם  5מיליון שקל לעיריות לטפל במקלטים ,אני מקווה
שהעיר שלנו נכללת.





בני וקנין עוזב את הישיבה.
איתמר שמעוני עוזב את הישיבה.
שלמה כהן ,מ"מ רה"ע מנהל את הישיבה.
מישל בוסקילה יוצא.
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 .7אישור תיקון תבחינים להקצאת מקרקעין בנושא הגדרות בתי כנסת – מצ"ב דברי הסבר
וחוו"ד היועמ"ש.
שלמה כהן:
אני לא יכול להרים את הקול ,אני מבקש משגית טובי להסביר.
שגית טובי:
בתבחינים שנקבעו ,התבחינים שנקבעו היו בתי כנסת ומרכז רוחני ,ואז עמותות שקיבלו הקצאה
לבתי כנסת ורצו לעשות מרכז רוחני לא יכולות ,אז ההצעה היא לתקן את זה לבתי כנסת א' ובתי
כנסת ב' ,וככה כל אלה שיש להם היום בית כנסת יכולים לבחור בין א' ל-ב' ,כש-א' זה בית כנסת
רגיל ו-ב' זה מרכז רוחני ,והם יוכלו לבחור מה הם מעוניינים.
הצבעה:
בעד  :כולם 13 -
אין נגד
אין נמנעים.
החלטה :לאשר.
 .5אישור הסמכה כרשם מקרקעין בהתאם לסעיף  4לתקנות הרשויות המקומיות (ניהול
פנקסי זכויות מקרקעין) לעו"ד שגית טובי יקותיאל ,לאשר קאפח .דברי הסבר – מצ"לץ
שלמה כהן:
יש לכם דברי הסבר?
שגית טובי:
זה פשוט ,החוק מחייב אותנו שרשם הנכסים יהיה רשום ,מפורסם ברשומות ,וזהו .משהו טכני
לחלוטין.
הצבעה:
בעד13 :
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר.
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 .9אישור מינויו של מר אלימלך ממו כנציג ציבור בחברה לתנו"ס
עמרם בן דוד:
כבר שבוע לתנו"ס חסר נציג ציבור אחד ,הם הציעו את מר אלימלך ממו ,עולה מאתיופיה.
שלמה כהן:
אז אני מציע לאשר אותו ,מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד :כולם פה אחד – 12
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר
 .11המשך דיווח על המצב הביטחוני
שלמה כהן:
נמצא כאן מר יעקב עמר שמלווה אותנו במשך שנים בכל התקופות הקשות האלה ,ייתן סקירה
על המצב הביטחוני.
יעקב עמר:
יש עכשיו הודעות בתקשורת שאנחנו הולכים לאיזה מצב של הכרזה חד צדדית של הפסקת אש,
שאנחנו חרדים ,זה לא הכרזה חד צדדית ממש אלא יותר עם האמריקאים ,הסכמה שלנו  ...כדי
להביא את זה .אני מניח שזה משהו טקטי  ...ברמה של אנחנו מכריזים עם גיבוי בינלאומי ,ואחר
כך אם יהיה ,אם יהיו התפתחויות נוספות אז תהיה אפשרות יותר חופשי לעשות את כל מה
שהציבור רוצה שנעשה.
רמי גואטה:
סליחה ,מה זה אומר אם תהיה סוג של החמרה? התושבים אמורים להמתין?
יעקב עמר:
התושבים לא אמורים להמתין ,ההנחיות נותרו כפי שהם היום ,אני לא מאמין שביום שתהיה
הכרזה ,אם תהיה הכרזה ,אז ישנו את מדיניות המיגון ,לא ישנו את מדיניות המיגון ...
זה לא ילך באופן אוטומטי ,ברגע שאנחנו מכריזים ,חוזרים לשגרה .התהליך יהיה תהליך קצת
יותר מובנה מבחינת הביטחון שצריך לתת גם לתושבים וגם הצבא ירצה לראות ,והמדינה ,לאיזה
כיוונים זה הולך .זה מבחינת הפעילות המדינית שאני רק מסביר אותה מהפרשנות שלי ,אין לי
נתונים אחרים .מבחינת העירייה ,אז אנחנו עד היום אשקלון ,כל השבוע הזה ,השמונה ימים
האלה 6.6 ,נפילות ,מתוכן היו  12יירוטים ,עוד  61היו נפילות גם בשטחים פתוחים וגם בתוך
השטח האורבני 66 ,נפילות היו בתוך השטחים הבנויים של אשקלון ,לצערנו מטיל אחד היה
פצוע ,כל השאר אנשים עמדו בהנחיות ,וכל מה שהורה ראש העיר כל פעם וכל פעם חוזר
ומדגיש על ההנחיות שצריך לדבוק בהנחיות פיקוד העורף ,שהן מצילות חיים ,אנחנו רואים שזה
כן מציל חיים ,ואנחנו מקווים להיכנס לאיזושהי שגרת חירום שבה אנחנו מתחילים ,לאט לאט
עושים הפעלה לילדים ,עושים את הנושא של חינוך מיוחד ,אין כוונה עכשיו להיכנס ללימודים
מלאים ,אבל מה שאנחנו עושים כרגע זה דברים שייתנו מענה לילדים בשכונות ,בכל מיני
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קבוצות ,כדי שבאמת קצת להפיג להם את המתח ,פלוס כל ההפעלות שעושה מנהל החינוך
מחוץ לעיר.
שלמה כהן:
אני רק רוצה להוסיף שההתנהגות של האוכלוסייה ,יחד עם כיפת ברזל שעשתה את ההבדל בין
המבצע הזה לבין מבצע עופרת יצוקה ,ואנחנו רואים שכאשר היא לא מצליחה ליירט ,והיו לה
איזה כמה באגים בשבוע האחרון ,שהרגשנו אותם על בשרנו ,כשיש לה באגים אנחנו מרגישים
את זה .אבל מה ,כאשר יש נפילה כזאת ,מה שאחר כך מונע את האסון זה ההתנהגות הנכונה
של האוכלוסייה ,ולשמחתי כמעט תמיד נתקלנו רק בדוגמאות חיוביות ,של התנהגות חיובית
במצב כזה ,שבהחלט מנעה אסון .זה יחד עם ,אני חייב לציין פה את כל כוחות ההצלה שעובדים
בתיאום מלא ,רבותיי ,גם כשדירה כזאת נפגעת ,מערכות הגז והחשמל נפגעות ,מה שיכול ליצור
אחר כך איזה פיצוצים ונזקים ,מה שקורה זה שתמיד כוחות ההצלה הגיעו בזמן ,סגרו את
המערכות האלה שהיו אמורות לגרום לנזק נלווה ,ולשמחתנו ,כמעט ולא היו ,לא הייתה הגדלה
של הנזקים ,להוציא ,כמובן ,מה שהפגיעה הייתה .דבר נוסף שאנחנו ,אני מציין בסבב הזה ,זה
את הפגיעה בבתי הספר .האזור הזה של בתי הספר ,מקיף ב' ורונסון ,קריית החינוך ,הרי אם
אתם זוכרים לפני תשע שנים ,הטיל הראשון שהגיע לגבול השטח המאוכלס של אשקלון זה היה
טיל שפגע ממש בחצר בית הספר הזה ,והיום הוא פגע שם.
כמובן זה שונה ,כיוון שהיום מדובר ,אז זה היה טיל קסאם ,היום זה גראד ,שזה רקטה תקנית,
עם ראש נפץ הרבה יותר גדול ,הרבה יותר מסוכן ,והנזקים שראינו ,מה שראה את התמונות
בתוך כיתה שנפגעת ,בהחלט ,למשל ,אם אתם רואים שם את הנזקים שנגרמו לשולחנות שבהם
היו תלמידים מתודר כים להסתתר מתחת לשולחנות האלה ,מי שרואה איזה נזק נגרם לשולחנות
האלה ,מתרסקים לחתיכות ,אז ,לא זה כבר לא ,אני אומר ,איזה תקופות עברנו  ...היום כשאתה
רואה את הנזקים אז את המבין את המשמעות של התגבורת הזאת .אנחנו ,מיגון מוסדות חינוך
ממש נכנס ,אנחנו ממש דוחפים את העניין הזה ,מנסים להילחם בבירוקרטיה ולשמחתי אנחנו
הצלחנו להניע כמה מהלכים ,במספר בתי ספר התחילו כבר לעבוד על הדבר הזה ,כשאני מקווה
שעל פי התוכנית ,עד סוף השנה ,ימוגנו גם בתי הספר וגם גני הילדים .את המבצע הזה ,ממש
התארגנות מאוד מהירה הצלחנו להשיג מיגוניות בכמה מקומות ציבוריים ,בבתי ספר ,גם למשל
באזור תחנת ההסעות של קריית החינוך ,מקיף ב' וכולי ,הצבנו שם שש מגוניות ,שהם נועדו
למטרה אחת בלבד ,כאשר התלמידים מגיעים בבוקר ,אנחנו יודעים שהרבה פעמים הם מכוונים
את ירי הרקטות לשעת הבוקר ,ואז החשש שלנו הוא שכאשר יש ריכוז של תלמידים שמגיעים
באוטובוסים ,בזמן אם יש איזה אזעקה ,פשוט תהיה מהומת אלוהים ,לא ידעו לאן לרוץ וגם לא
תהיה להם הגנה ,אז הצבנו בתוך חצר בית הספר מספר מגוניות ,שאני מקווה שלא נזדקק להם,
אבל אם נזדקק זה נותן להם מענה .כנ"ל מספר מקומות ציבוריים ,הצבנו את המיגוניות האלה.
למעשה ,היו  5.מגוניות שפיקוד העורף היה מוכן לתת אותם למי שיתארגן הכי מהר לטובת
העניין הזה ,אנחנו שמענו את זה ,התארגנו לזה ביום אחד ,כולל מהנדס העיר וכו',
מהבחינה הזאת ,למעשה ,תוך יום הצבנו  5.מגוניות במקומות שונים ,אני חושב שבעניין הזה
הרווחנו ,ואני אומר לכם חד משמעית ,זה הוצא לנו כי אנחנו יכולנו להציע התארגנות מהירה
לטובת העניין הזה .דבר נוסף שאני צריך לציין לטובת פיקוד העורף ,זה היה מקרה ברחוב עולי
הגרדום של ריכוז של נכים שלא הייתה להם אפשרות לרדת למקלט ,פשוט אנשים שאין להם,
במקרה של אזעקה ,אין להם לאן ללכת ,הם נכים ,על כיסאות גלגלים ,הם לא מסוגלים לרדת
מדרגות לתוך מקלט .העלינו את הסוגיה הזאת בפני מפקד פיקוד העורף שהיה פה ,וממש,
בתוך יום עשו בדיקה ,מיגונית אחת כבר הוצבה ,שתיים כבר ,אומרים לי עכשיו שגם השנייה
כבר הושלמה ,זה נתן מענה נקודתי ,אבל בעיני ,מאוד מאוד חשוב לאוכלוסייה חלשה ,שלא
ידענו להציע לה פתרון ,לא ידענו להציע לה פתרון ,אני שמח שבעניין הזה הייתה היערכות
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מהירה.
איתן קסנטיני:
אני רציתי להגיד משהו ,אני רוצה להגיד ,אני כבר ,מהיום הראשון של המלחמה אני מבלה הרבה
בחמ"ל ,אני רוצה להודות ליוסי גרינפלד ,וליעקב עמר ,אני מרגיש כאילו חלק מהם ,וזה כיף
להיות בצוות שלהם ולראות את מה שהם עושים ,ואיך שהם עושים ,אני אומר לך ,צריך להוריד
להם את הכובע ,להוריד בפניהם את הכובע.
יורי זמושצ'יק:
תמיד אני שואל מעצמי ,מה יותר מהיר ויותר קודם יעשו ,יהרגו את החמאס או יעשו את המיגון
במוסדות חינוך ,אני חושב שהראשון יהיה קודם .זה בדיחה.
שלמה כהן:
כן ,אם נהיה ריאליים ,צריך לעבוד גם על המיגון.
יורי זמושצ'יק:
מה שהיה ,מצב של עסקים קטנים ,אני דיברתי ,אתה רוצה דיווח?
שלמה כהן:
לא ,איתן ייתן דיווח.
יורי זמושצ'יק:
יש לי הצעה שאני הבנתי עם דיבורים עם הרבה אנשים ,שהרוב העסקים הקטנים עומדים בפני
פשיטת רגל ,לפי החוק ,הם צריכים לתת את הכסף.
איתן קסנטיני:
אנחנו ניתן דיווח ,היינו אתמול בישיבה.
יורי זמושצ'יק:
אתה יכול ,יש תשובה?


איתן קסנטיני:
אתמול בבוקר היינו אני ושלמה בשדרות ,בישיבה עם אבי דיכטר ועם יובל שטייניץ ,שר האוצר,
הביאו אותו במיוחד לגבי הבעיות שיש לכל עיר ,והעלינו את הסוגיה הזאת של העסקים הקטנים,
שאין מי שיטפל בהם גם ,ולמה זה רק עד שבע קילומטר ,שאשקלון נמצאת במצב מלחמה ,הם
הבטיחו שהם יקימו וועדה ,שהוועדה הזאת תשב ותראה לגבי אשקלון ואשדוד ובאר שבע ,אנחנו
לא הסכמנו איתם על זה ,ובשביל זה היום החתמנו  5..עסקים כמעט כבר הגענו ,ואנחנו רוצים
לצאת בעצומה נגד הממשלה ,נגד שר האוצר ,ואני חושב שזה הזמן היום לצאת בצעקה ,בכל
מקום ,למה אחרי המלחמה אף אחד לא יראה אותם ,ואני זוכר את זה מהמלחמה הקודמת ,וגם
רוני בטח זוכר ,שעלינו אני וסימון בניטה לכנסת ונלחמנו נגד קדימה ,שהם מפלגה שאני שייך
אליה ,עד שהם אישרו את אשקלון לקח לנו הרבה זמן ואנשים קרסו ,אז אני אומר ,עכשיו צריך,
בסוף נתנו ,לפחות הם נתנו .אני אומר ,אנחנו צריכים עכשיו לתת צעקה ,כל מי שמופיע
בני וקנין חוזר לדיון.
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בעיתונות ,התקשורת שנמצאת פה ,אנחנו יכולים לנצל אותה ,ובאמת לצאת בצעקה לגבי
העסקים ,למה בתי מלון עוזרים להם ,ואולמות יש מי שיעזור להם ,יש להם מי שעוזר להם,
והסתדרות עוזרת לעובדים ,ולעסקים הקטנים אין מי שיעזור להם ,אז אני מבקש ,באמת ,מי
שיכול.
שלמה כהן:
איתן ,ברשותך אני אסביר את המצב החוקי של העניין הזה .הוכרז מצב מיוחד ,שהמשמעות היא
שהמדינה צריכה לפצות את כל מי שנפגע מהמצב הזה .לשפות את כל מי שנפגע מהמצב הזה.
העניין הוא שהפעם הוכרז מצב מיוחד ,אבל עשו אבחנה בין מי שנמצא בעוטף עזה ,עד שבעה
קילומטר ,ומי שמשבעה קילומטר עד  1.קילומטר .לגבי עד שבעה קילומטר ,עצרו את העבודה,
זה אומר שהם צריכים לשפות את כל בעלי המפעלים הקטנים ,וכולי ,וכולי ,שנפגעו .לגבי משבע
עד  , 1.הם אומרים 'אנחנו בהנחיות שלנו רוצים לעודד שיעבדו ,ולכן ,וגם אין הצדקה להפסיק
את העבודה במקומות האלה' ולכן הם עשו אבחנה בין זה לבין זה .אנחנו ,במקרה הזה באים
ומסבירים שהמציאות בשטח מראה שמפעלים האלה ,כמו שאמרת ,קורסים ,המציאות בשטח,
לא צריך לעשות בדיקה יסודית כדי ללכת לראות מסעדות ,מפעלים קטנים וכולי ,איך הם קורסים.
עכשיו המשמעות היא גם תעסוקה ,גם ,יש לזה השלכות מאוד קשות ,ולכן זה הועלה ,לא רק על
ידינו ,גם על ידי ראשי רשויות אחרות ,כמו שאיתן הסביר פה.
תומר גלאם:
ערב טוב לכולם ,יש גם דברים טובים שקורים חוץ מכל המלחמה שמסביבנו ,ואולי העיתוי ,אני
חושב שלא אולי מתאים ,אני חושב שאפילו הוא יותר מתאים ,כי זה קצת ישמח יותר את
המשפחות .בהסכמה שסיכמתי עם ראש העיר ועם הממונה על החינוך ,הגענו להחלטה ,לאור
ההצלחה המבורכת שהיי תה לפעילות בגנים בחודש יולי ,ולאור הביקוש של ההורים להרחיב את
פעילות הצהרונים בעיר ,קרי ,הפעלה עד שעה חמש ,בכדי שנוכל יותר לעודד נשים לצאת
לעבודה ,שתהיה אפשרות ונגישות להגיע לכל עבודה בזמן ,הדבר הזה יקל עלינו גם בתנועה
השוטפת של ,בזמנים ובתנועה השוטפת שאנחנו לוקחים את הילדים לגנים ,שמי ,שמן הסתם,
עובדת ,אז היא תביא את הילד יותר מוקדם ,ותיקח אותו יותר מאוחר ואז זה מתחלק .אני כולי
תקווה ואני מאמין ,לפי מה שראיתי בפיילוטים בערים אחרות ,שזה כן עודד את התעסוקה ,וזה
כן פיתח את הנשים ועודד אותם כן לצאת לעבודה .אני בהזדמנות זאת באמת רוצה להודות
לחברים ,זה לא קל ,זה פרויקט שהוא בכלל לא קל ,זה פרויקט שהוא מצריך את ההפעלות של
הסייעות ,שצריך גם שם לדעת ,ואיך מתגברים אותם ,ואני מאמין שרמי עם כל הצוות המקצועי
ימצא את הדרך איך משפרים ,ואני מאמין שגם הם יבואו לידי ביטוי ושיהיו מרוצים מההחלטה
הזאת .אני באמת מודה לכל חברי המועצה ,שגם בקואליציה אתמול מאוד פרגנו ,ויש לנו הצלחה
משמחת לעיר.
בני וקנין:
תהיה בריא.
עמרם בן דוד:
אני רוצה ,להצטרף ,למי שמלווה את חדר המצב ,אני רוצה לשבח את ראש העיר ואת יעקב ,על
הטיפול ,ואת שלמה כהן ,שהם מובילים ,גם הטיפול ,לכל המחלקות .אני במסגרת הזו שהייתי,
והייתי זמן לא מעט ,שמתי דגש על אחד הדברים שבאמת אולי לא הוזכרו פה ,וזה שישנם
אלפי דירות ללא מרחב מוגן ,אני העליתי את זה בתקופת ראש העיר ,לפני שר האוצר ,לפני
שרים אחרים ,את הנושא של הקמת קרן להלוואות ללא ריבית והצמדה על מנת לאפשר
לתושבים להקים מיגון עם החזרים נוחים ,מוסבר שלא רוצים הטבות ,אבל רוצים הלוואות
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לתושבים ,כדי שיוכלו להקים מרחב מוגן .אני בעזרת השם מתכונן להמשיך ,גם אם תהיה
רגיעה ,גם להמשיך בתחום הזה ,על מנת לעשות את הכל כדי שזה יבוא לידי מימוש .תודה.
בני וקנין:
בבקשה ,יורם .תודה רבה ,עמרם.
יורם שפר:
לגבי המטה חירום ,אני זוכר אותו כבר מעופרת יצוקה כשנכנסתי לקדנציה ,אני מעריך ומוקיר
את כל מי שנמצא שמה ,את כל המטה העירוני ,העובדים ,שגם בשגרה וגם בשעת חירום צריכים
לבוא לפה תחת המטחים ובעצם לנהל את העיר ,וזה תעודת כבוד לעיר ,זה החוסן בעצם של
כולנו לעמוד ברגעים כאלה ,שדווקא בימים כאלה אתה נבחן בעצם איך אתה מתפקד .מעבר
לזה ,הייתי חושב שהיינו צריכים לקבל תדריך קצת יותר ארוך ,או אחרי יומיים שלושה ,אני חושב
שיש לנו יכולות לעזור בשעת חירום לכל העיר ,להרבה אנשים ,ויש המון פעילויות שמתפתחות
כתוצאה מאורך זמן של שהות במקלטים .לדעת כמה כאלה ,איפה פעילויות ,מתנגשים המון
דברים ביחד ,קרה פה הבוקר ,למשל ,שבעה אוטובוסים עם עשרות ילדים שישבו בכניסה של
הקניון ,ולא בתוך מחסה .אילו היה קורה משהו ,כל ההתארגנות של הנסיעה מחוץ לעיר,
בני וקנין:
היו נכנסים .
יורם שפר:
כולם ישבו בפתח ,בא אלי הקב"ט של הקניון.
אברהם בן-דוד,
זה מתואם עם פיקוד העורף.
בני וקנין:
כל מי שמתעסק באוטובוסים ,להעביר הנחייה,
יורם שפר:
באמת היה מהלך נכון שלכם בנושא הצהרונים שתומר העלה ,ויחד קיבלתם את ההחלטה ,אבל
אני חושב שלגבי אורך זמן ,מניסיון ,גם אני איש צבא לשעבר ,ומניסיון ,ככל שהזמן אורך ,וגם
שלמה יודע את זה ,ההתארגנות היא שונה מאשר יש מהלך של שלושה ,ארבעה ימים .התהליך
הרבה יותר קשה ,צריך יותר כוחות ,יותר שלבים להיות שותפים .אנחנו לרשות כל העיר ,כי
העיר היא כולה שלנו ,שואלים אותנו שאלות ,רק שתדע ,שיש נתונים ,עזוב שאני בא לחמ"ל ואני
יודע ,אבל אני א ומר שיש נתונים שטוב שנדע ונעזור לך בזה שמדברים מעולי הגרדום ויש בעיה
כבר שלושה ימים שאנשים לא במקלט ,כי יש הצפה של הביוב .ודווקא  ...במוקד ,אבל אני לא
רוצה להעלות נקודתית .אני אומר שבאמת מתפקד ,אבל יש דברים שלאורך זמן ,זה גורם
להתשה של האנשים ושל העיר ,זה ניסיון.
שלמה כהן:
חברי מועצה נתפסים ,כמובן ,אחרת ,לכן מאוד חשוב מה הם אומרים כאשר הם נשאלים ,תשדר
בעניין הזה
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תומר גלאם:
הכל ביטחון ועוצמה.
יורם שפר:
אנחנו מסיירים בעיר כבר ימים ,שלושה ,ארבעה ימים.
שלמה כהן:
קואליציה ,אופוזיציה ,כולם משדרים חוסן.
יורם שפר:
אתמול שיבחתי את העיר שעה וחצי בערוץ  ,11הייתי בשידור ישיר.
תומר גלאם:
בני ,קודם כל ,לגבי מה שהעלינו לגבי הצהרונים ,בני ,שכחתי להזכיר באמת בישיבה שדנו
בנושא ,היה המנכ"ל והממונה על החינוך ,ינאי ,שבאמת עשו את הכול כדי לעזור כאן ,בנוסף אני
רוצה ,לציין לגבי ,יש טענות אבנר מימון אני רוצה להגיד לך שהוא עושה עבודה מאוד מבורכת,
הבחור עובד בשטח ,נכון שאין לו מספיק ,אולי צריך לתגבר אותו בכוח אדם ,הוא ,דפנה ,אני
כממונה על הנוער ,אני רואה את העשייה המבורכת שהם עושים ,יש עליו הרבה לחצים ,מחברי
מועצה ,כל אחד ,זה רוצה אוטובוס וכאלה ואחרים ,הם נתנו הוראה ,לפי מה שאני קיבלתי
הסבר ,לחלק את האוטובוסים לפי בתי ספר ומתנ"סים וזה מה שהם עושים נכון להיום ,ברגע
שיגמרו את הסבב של בתי הספר הם יתחילו לצאת לשכונות.

יורי זמושצ'יק:
משפחות בתיאום אגף הרווחה.
בני וקנין:
לפני שנסכם ,הייתי רוצה שאנחנו נוציא הצהרה כזאת "מועצת העיר ,מברכת ומחזקת את
תושבי אשקלון על עמידתם האיתנה והאמיצה בתקופת המבצע עמוד ענן .ומועצת עיריית
אשקלון דורשת מהממשלה לעשות הכל כדי שהירי על העיר אשקלון ייפסק לחלוטין".
יאיר חדד:
אנחנו קיבלנו השבוע הזה כמעט  5.משלוחים של מוצרי חלב מתנובה ,ומטרנה ,ומצבר  -סלטי
צבר ,והם פוזרו פה במקלטים ,הרבה טענות יש במקלטים על הנושא ,כמו שאמרתי ,מזרנים,
שמיכות ,אוכל .הם באים אלי 'אין אוכל' ,הם פוחדים ,כל מיני אנשים פוחדים לצאת למכולות.
בני וקנין:
עכשיו מודיעים לי .גייסתי תרומה ,עכשיו הודיעו לי שפיקוד העורף מתנגד באופן מוחלט ,והלכו
ודיברו עם הקרן התורמת שלא ייתנו ,אני אבדוק את הדברים האלה.
בבקשה ,יורי.
יורי זמושצ'יק:
אני חוזר ואומר ,מה שנוגע לעסקים קטנים ,זה סכנה גדולה מאוד ,בני ,אתה יותר מבין מה צריך
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לעשות.
בני וקנין:
תכתבו את זה ,אנחנו ננסח את זה ונוציא את זה בכתב עוד הערב" ,מועצת עיריית אשקלון
דורשת ,ללא פשרות ,מממשלת ישראל לתת פיצוי מלא לכל הנזקים שנגרמו כאן לכל
העסקים ,בעיקר העסקים הגדולים ,למפעלים ולכל אלו שנפגעו כלכלית מפאת המצב
הביטחוני".
יורי זמושצ'יק:
בזמן הקצר ,זה חשוב.
בני וקנין:
והפיצוי שיינתן במהירות המרבית .תודה רבה ,רבותיי.



הישיבה ננעלת.

________________
אברהם בן-דוד
מרכז ישיבות המועצה

___________________
שלמה כהן
מ"מ רה"ע
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