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לכבוד
מר משה כחלון
שר האוצר

שלום רב,
הנדון :סיוע במיגון כלל יישובי המועצות האזוריות בעוטף עזה
כבוד השר,
בהמשך למאמציך לסייע לנו ,רשויות עוטף עזה ,בקיום מכבד ומכובד תחת איום בטחוני מתמיד ,אנו
פונים אליך בבקשה לסייע לנו ביצירת מנגנון שיאפשר מיגון עבור כלל יישובינו ,אשר חלקם אינם
נכללים בהגדרות המיגון של מדינת ישראל ולכן לא זכו למעטה הגנה ראוי.
במועצות עוטף עזה  80יישובים ,מתוכם מוגדרים רק  45כישובים בטווח של  7ק"מ מהגבול .יישובים
אלה זכו למיגון במימון מלא של המדינה ובביצועה.
במתקפות האחרונות ,אנו עדים לכך שהטילים ,ההולכים ומשתכללים ,אינם נעצרים בקו  7ק"מ,
וישנן לא מעט נפילות בישובים שעד לא מזמן נחשבו כעורפיים במועצות שלנו .זאת ועוד ,הנחיות פיקוד
העורף באירועים האחרונים חלו על כלל תושבי העוטף ,מבלי להבחין בין ישובים קדמיים ועורפיים.
תושבי ישובים אלה מקיימים את כל חייהם בתוך קו האש ,ומרכז חייהם נמצא בתוך טווח העוטף:
צירי תנועה מרכזיים ,בתי הספר ,מרכזי הקניות ,מרפאות אזוריות ותחנות הסעה -כולם נמצאים בתוך
קו  7ק"מ מהגבול.
בנוסף ,מאחר ומדובר בישובים כפריים ,אין בבתי התושבים הללו חדרי מדרגות ,המספקים הגנה
חלופית מינימלית למקרה של אזעקה ,והתושבים על ילדיהם מוצאים עצמם עומדים מתחת למשקוף או
רצועת בטון ומתפללים .זה אינו מענה ראוי למצב של אזעקה המתרחשת תדירות בישובים הללו.
אנו פונים אליך בהצעה להסדיר מנגנון שיקל על תושבי יישובים אלה בבניית ממ"ד בביתם.
ההצעה מושתת על מספר עקרונות:
א.

הקלות בהליך ההיתר להצבת ממ"ד ,בדומה לאלה המיושמות כיום על תושבי הקו הקדמי.

ב.

פטור ממע"מ על בניית ממ"ד ,עד גודל  12מ"ר.

ג.

מימון המדינה ל  25%מעלות הממ"ד.

ד.

הלוואת מדינה בהחזר חודשי של עד  ₪ 200לחודש ,שיאפשר גם לתושבים מעוטי יכולת
לעמוד בהוצאה זו .ניתן לבצע אל מול משכון הבית או העמדת בטחונות חלופיים.

אנו סומכים על היושרה שלך ,וכושר ההחלטה והביצוע הנדירים שלך ,ובטוחים כי תוכל לקדם
בקשה זו במסלול החלטה מהיר ,לרווחת ולביטחון תושבינו ,שיכירו לך תודה על מהלך זה לאורך
שנים ודורות.

בכבוד רב ובהערכה
ראשי הרשויות ,עוטף עזה

אלון דוידי
שדרות

איתמר רביבו
חוף אשקלון

העתקים:
מר שי באב"ד  -מנכ"ל משרד האוצר
אסטרטגים  -כאן

תמיר עידאן
שדות נגב

אופיר ליבשטיין
שער הנגב

גדי ירקוני
אשכול

