מיליוןשקל
האוצר מבקש
להעביר 850
איזון
להבראה
לרשויותהמקומית
ומענקי
יו״ר המרכזלשלטון מקומי:״אין בסכומים הקיימים כדי
לסייעלרשויות לתת מענים

לתושבים״.
בסיסיים

בנוסף רוצה

מיליון שקללחטיבהלהתיישבות
להעביר 106
האוצר

מיליון שקל
הממשלה.בין היתר14 ,
צביזרוזיה
יועברו למשרדלאזרחיםותיקים;
לעניינים אס־
$TS1$אסטרטגיים;$TS1$
מיליון שקל למשרד
תדון
הכספים
<< ועדת
$DN2$אסטרטגיים; $DN2$ו 293 -אלף שקל ללשכת
משרד
בבקשת
"" הבוקר
טרטגיים;
3.8מיליון
סגן השר אופיר אקוניס.
האוצר ,להקצות כ600 -מיליון
למענקי איזון ברשויות המ־
$TS1$המקומיות$TS1$
שקל
שקליועברו למשרדלשיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
$DN2$פעולה$DN2$אזורי ,כך שתקציבויגיעל-
לה
מיליון שקללמי־
$TS1$למימוש$TS1$
$DNהמקומיות $DN2$ו259 -
קומיות
1.57
מיליוןשקל; ו74 -
$Dלמימוש $DN2$תוככיות הבראה ברשויות.
מוש
מיליון שקליוע־
$TS1$יועברו$TS1$
לשירותי דת ותקציבו
$DN2$יועברו $DN2$למשרד
ברו
הפכים,
שר
ישתתן?
בישיבה
מיליון
מיליוןשקל22 .
יגיע ל569 -
גדעון סער
(ליכוד) .הממוכה על
שקליועברולטיפול במפוני ההת־
$TS1$ההתנתקות;$TS1$
לוי ,ציין
התקציכים כאוצר ,אמיר
לוועדה כי מדוכר כ450 -
כפכייה
נתקות;
$DN2$ההתנתקות;$DN2$
 8.21מיליון שקללמערך
3.2מיליון שקללרשותלפי־
$TS1$לפיתוח$TS1$
מותכית
כהוצאה
מיליון שקל
הגיור;
$DN2$לפיתוח$DN2$כלכלי של המגזרהערבי; וסכום
תוח
עכור מעכקי האיזון וכעוד 150
חיים ביבם ,אמר כי״מענקי האיזון הוועדה תדון מחר בשורה של העב־
$TS1$העברות$TS1$
התיישבות
דומה למטה להסדרת
$DN2$העברות $DN2$נוספות .בין השאר ,האוצר מב־
$TS1$מבקש$TS1$
רות
נשחקים כבר שנים ואין בסכומים
מיליון שקל
כהרשאהלהתהייכ.
הבדואים בנגב.
$DN2$מבקש$DN2$לעביר עורף תקציבי של 422
קש
לסייעלרשויות לתת
הקיימים כרי
מבקש להקצות בנוסף
האוצר
האוצר מבקשלהעביר למשרד
מענים בסיסיים לתושבים .אני מיליון שקל במשרד ראש הממשלה
מיליון שקללרשויות המקו־
$TS1$המקומיות$TS1$
259
מ 2013 -ל 2014 -פנייה זו כוללת
שמח ששר הפנים מבין את הצורך
מיות
מיליון שקל
האנרגיה והמים 15
$המקומיות $DN2$עבור ביצוע תוכניות הבראה;
$TS1$לחטיבה $TS1$לרכישת ספינת מחקרלמכון לחקר
העברה של 106מיליון שקל לח־
לירושלים,
78
המיידי לטפל בסוגייה ,ואנו פוע־
$TS1$פועלים$TS1$
מיליון שקל כמענק
אגמיםוימים; למשרד התיירות 12
 1.5מיליון
מזה
$DN2$לחטיבה$DN2$להתיישבות
טיבה
$DN2$פועלים $DN2$יחד כרילהגריל את תקציבי
מיליון שקל בגין נזקי לים
שמתוכו 40
$TS1$תקציבה $TS1$מיליון שקללשיווק תיירותבחו״ל
שקל להר הברון שתגדיל את תק־
האיזוןוהפיתוח״.
סופת השלג בדצמבר  2013ו26 -
 3.2מיליון שקללהילולת רשב״י
ו-
מיליוןשקל.
$DN2$תקציבה $DN2$ל339 -
ציבה
שתיפתר המחלוקת בין
במידה
מיליון שקל בשיפוי עבור הנחות
מירון; וכן  100מי־
$TS1$מיליון$TS1$
בל״ג בעומר בהר
6.42
עוד מבקש האוצר
מפלגת יש עתיד למפלגת חבית
להעביר
ליישובי עוטףעזה.
ארנונהומענקים
$DN2$מיליון $DN2$שקל בהוצאות חירום אזרחיות
$TS1$סגני $TS1$ליון
היהודי על העברת מיליון שקל מיליון שקללמשרדיםולשכות סג־
יו״ר המרכז לשלטון מקומי
חול״.
למימון מבצע ״סופת
$DN2$סגני $DN2$שרים המסונפים למשרד ראש
ני
וראש העירמודיעין מכבים רעות ,לתכנון יישובים מעבר לקו הירוק,

