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 24.1.18פרוטקול מישיבת ועדת כלכלה מיום 

 
משתתפים: משה ליבר,יוסי שמעוני, נתן קוסקס, יצחק אגוזי, שמעון קרן צבי, אריק דאובה, דוד 

 גמליאל, רון שני, הדסה אלמוג. 
 

בתקציב החטיבה להתיישבות ישנו קיצוץ, וכן קיצוץ  -)רצ"ב החומר( 2019חוק התקציב  .1
 בתקציב משרד החקלאות: כלבת, עיקור חתולים, מחלות בע"ח. 

 ,  2019מלש"ח לעומת תקציב  300 -גבוה ב 2018תקציב  -סבסוד צהרונים -6סעיף             
 .9-12/2019חסרים החודשים            
 2019-מלש"ח, ב 200נלקחו מהקרן  2017בשנת  -רן לשמירת הניקיוןהק -7סעיף             

מלש"ח מעודפי חשבון היטל ההטמנה בקרן להכנסות המדינה. הכרחי  700מועברים 
 להתנגד לכך.

ההכנסות מההימורים בספורט ) טוטו( תועברנה למשרד הספורט  -תקציב הספורט            
 מסכום מסוים. לא יפחתויחולקו ע"י המשרד. צריך לדרוש  שסך התקציב 

 מלש"ח כמעט כל התקציב. 100הפחתה של  -קיצוץ תקציב משרד לפיתוח פריפריה וגליל            
 

  -2019התכנית הכלכלית  .2
פטית את פרק התחבורה לבקש הסבר. הסמכויות להעביר ליועצת המש -פרק תחבורה

 ניתנות רק לירושלים ובאר שבע.
 אין התנגדות להעברת האחריות לשלטון המרכזי. -רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומיות

 הועברה התייחסות ממ"א לסעיפי הפרק. -פרק תכנון ובניה
 רון יעביר לחברי הועדה את החומר.

רמת הפיתוח של משרד השיכון אינה גבוהה לכן עלולה  -תיקון פקודת העיריות -7סעיף 
 להיות בעיה בתחזוקה העתידית.

 ועדת השלושה תהפוך להיות ועדת המכרזים ברשויות המקומיות. -פרק רשויות מקומיות
 לבקש מהיועץ המשפטי הבהרה  לסעיף.

 להציע: להוסיף לוועדה שני חברי מליאה רצ"ב החומר.
 

הפיילוט לא כולל חובות ארנונה. מדובר  -מתווה פיילוט -יקליטת חובות לשלטון מקומ .3
על קנסות של הוועדה לתכנון ובניה, וטרינריה וכד' שניתן לגבות: ע"י אכיפה מנהלית או 

 תובע עירוני.
 א דרום השרון התנדבה להשתתף בפיילוט..מ

 

 מלש"ח. 180גובה הקרן היה  2017בשנת  - חלוקת קרן הארנונה לרשויות המקומיות .4
 500הארנונה בגין עיר עולים יורדת בהדרגה ותקציב הקרן במקביל עולה עד לסכום של 

 מלש"ח.
לא הצלחנו להשיג את כל הנתונים לצורך ביצוע תחשיב עצמי, לכן לא בצענו התחשיב וגם 

 היחידה הכלכלית של מש"מ לא ערכה את החישוב, אלא הערות בלבד.
ל ₪ מ'  138רן לצמצום פערים. סה"כ חולקו לאחר הישיבה קיבלנו את פירוט חלוקת הק

מועצות קיבלו תקציב מהקרן  35: 20%רשויות. החלק של המועצות האזוריות הוא  181
 ₪.מ'  27בסכום כולל של 

 
 רשמה: הדסה אלמוג

 


