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  לכבוד 
     שר/ח"כ

     הכנסת, ירושלים
 
 

 הנדון: השמטת נושא המיגון והטבות המס לתושבי אשקלון מספר התקציב
 

 מכובדי,
 

שנוסחה וצפויה לעבור לאישור הכנסת בימים הקרובים, אין זכר לנושא נדהמנו לגלות כי בהצעת התקציב 
הטבות המס שהובטחו לתושבי אשקלון, למרות שהנושא עלה לדיון בוועדת הכספים וזכה לתמיכה 

 משמעותית של חברי כנסת שאף העלו הצעות חוק בנושא.
 

רב ואף זמן רב מידי לאישור  אלף תושבי אשקלון הממתינים זה זמן 160-אני פונה אלייך בשם למעלה מ
 תקציב המיגון הטבות המס שהובטחו להם זה מכבר על ידי ממשלות ישראל השונות בשנים האחרונות. 

 
אין לי ספק שאתה מכיר היטב ומקרוב את האתגרים העצומים מולם מתמודדת העיר אשקלון, נוכח 

והבטיחו לשים את צרכי התושבים  המציאות הביטחונית שנכפתה עליה. רבים מחברי הכנסת ביקרו בעיר
 באשקלון בסדר העדיפויות שלהם.

 
אשקלון, לצערנו, הינה העיר המטווחת ביותר בישראל. בסבב העימות האחרון נורו לעבר העיר לא פחות 

בנפש, פגיעות קשות ברכוש, וזאת מבלי לציין את הנזק  מאלף רקטות משטח רצועת עזה. ספגנו אבידות
הנפשי הכבד הנגרם לתושבי העיר ובעיקר לילדים, החווים פעם אחר פעם את הטראומה הזו, הנצרבת 

בהם למשך כל חייהם, זאת לצד הנזקים הכלכליים בהם צריכים לשאת בעלי עסקים בעיר שהמציאות הזו 
 אינה עושה עמם חסד.

 
כך מעורערת, ולמרות העובדה הידועה כי חמאס אינו שוקט על -ת הביטחונית הכללמרות המציאו

השמרים וממשיך את ההתחמשות שלו, תושבי אשקלון מגלים חוסן לאומי מעורר הערצה. רבים מתושבי 
העיר עמדו איתן נוכח מטחי הרקטות הכבדים ועל אף פערי מיגון הקיימים בעיר, המותירים עשרות אלפי 

 כנת חיים, נשארנו כאן ועמדנו איתנים נוכח הטרור.משפחות בס
 

 אנו דורשים שגם הממשלה והכנסת יעמדו לצידנו ויעשו צדק עם תושבי אשקלון. 
 

כזכור לך, מליאת הכנסת אישרה טרומית לפני מספר חודשים את הצעת החוק למתן עדיפות לאומית 
הטבות כלכליות לתושבים וציפינו כי לאשקלון. זה היה צעד חשוב במאבק שלנו למיגון העיר ומתן 

המתחיל במצווה גם ידאג להשלים אותה, אולם מאז הנושא שוב נדחק מסדר היום ובימים האחרונים 
 גילינו כי אינו נכלל כלל בהצעת תקציב המדינה.

 
תושבי אשקלון מגלים  -אנו לא מבקשים טובות או חסדים, אנו דורשים את מה שמגיע לנו על פי דין 

איתנה, סבלנות וחוסן ראויים לשבח זה למעלה מעשור נוכח טרור הרקטות, אולם מתבקשת כאן  עמידה
ערבות הדדית. אנו דורשים שגם הממשלה והכנסת יעשו את הצעדים הנדרשים כדי להעניק לתושבי העיר 

 את כל הגיבוי הנדרש כדי שיהיו ערוכים לסבב העימות הבא שכולנו יודעים שעוד יבוא.
 

 לך שלא להצביע בעד התקציב שאינו נותן מענה לתושבי אשקלון.  אני קורא
 

תנו לנו את הכוח להמשיך ולעמוד איתן, תנו לנו את המשאבים הנדרשים לסגור פערי מיגון של עשרות 
שנים, תנו לנו את השקט הנפשי לדעת שיש לנו את כל התקציבים הנדרשים כדי לתת מזור לנפשם הפצועה 

התושבים הלומי הסבבים והרקטות, וקבלו מאיתנו את כל הגיבוי הנדרש לשים סוף של הילדים וכל יתר 
 אחת ולתמיד לאיום הרקטות מעזה.

 אני מתחייב, בשם תושבי אשקלון, להמשיך במאבק עד שימומשו ההתחייבויות שניתנו לנו.
 

 בכבוד רב,
 תומר גלאם
 ראש העיר אשקלון


