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התקציבים

באוצר

אמירלוי
מיליוןשקל ,מהם 40
תקציב בסר 176
חברתיוכלכלי של
או ב.
המועצהנכללים בקבוצות
וגליל,
נציגי המשרדים :תחבורה ,נגב
בצלאל טרייבר.
למיגון מעונות יום ו־ 105
יישובי עוטף עזה .התכנית תכלול מיליון שקל
חקלאות ופיתוח הכפר ,הגנת הסביבה,
ממשלתיים ,בשנים 2008
לפי מקורות
בין ההמלצות שהתקבלו :סיוע
שורת הטבות שנוערולשנות את מגמת מיליון שקללפיתוח אזורי תעשייה
מיליוני שקליםלפיתוח
בהיקף מאות
וקליטה ,שי־
$TS1$שירותי$TS1$
לאומיות,
תשתיות
הממשלה
2014
עלייה
השקיעה
העזיבה של תושבי היישובים ,שהחלה ולמתן מענקי מחקר ופיתוח והשקעות.
בעוטף עזה
תשתיות ,מבני ציבור ושטחים ציבו־
$TS1$ציבוריים$TS1$
$DN2$שירותי $DN2$דת ,הממונה על התקציבים ונציג
רותי
$TS1$מיל|$TS1$
מיל־
יותר מ־מיליארדשקל ,מהם כ־
בעקבות מבצע ״צוק איתן״ ,ותנסה לעידוד עמקים קטניםובינוניים נדרש
ריים
החשבת הכללית באוצר ,נציג
$DN2$מיל| $DN2$יארד שקל במיגון בתים ובמוסדות חינוך
 6.51מיליון שקל ,שיופנו
סיוע בסך
להחזיר את תנופת חיזוק ההתיישבות
מטעם
$DN2$ציבוריים $DN2$פתוחים(שצ״פים) ביישובי עוטף
עזה ובשדרות; הגרלת סבסוד הפיתוח
רשות מקרקעי ישראל והחטיבה להת־
$TS1$להתיישבות$TS1$.
I$1ST$טהבו$1ST$ובהט־
ולפיתוח מסחר מקוון וחונכות וכמיליארר שקל בפיתוחכלכלי
באזור שאפיינה את השנים האחרונות .לייעוץ
$DN2$להתיישבות $DN2$.השר בירך על התכנית שהגיש
יישבות.
ולתושבים.
לרשויות
I$2ND$טהבו $2ND$בות
הצעת ההחלטה ,שהובאה לאישור לעסקים מתפתחים5.6.מיליוני שק־
$TS1$שקלים$TS1$
בשררות ובהתיישבות הכפרית בעוטף
מיליוןשקל; יצירת
עזה שהיקפו כ־ 100
הצוות הבין־משרריועלההחלטה לקבל
האוכלוסין מראים בי
נתוני מרשם
הממשלה שהתכנסה במועצה האזורית לים
$DN2$שקלים $DN2$יופנולמענקים להקמת עמקים
פתרונות דיור מהירים באמצעות בתי
את מרביתהמלצות צוות המשימה בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
למרות המצב הביטחוני ,בשנים 2005
בתהום התיירות שנמצאים בטווח של
אשקלון ,קובעת כי התכנית הרב־
$TS1$הרבשנתית$TS1$
חוף
יבילים ושיפוץ
אגודה ,הצבת מבנים
$DN2$בנושא $DN2$תשתיות ומגורים ,בראשותמנכ״ל
שא
עד  2013הייתה צמיחה בשיעור של
ולהפעלת חממות
ק״מ
40
ויישובי
שררות
לפיתוח
שנתית
נתית$DN2$
מהרצועה
עד
עוטף
מיליון
מבנים קיימים ,בהיקף של כ־ 75
אליהו,
משרד הבינוי והשיכון שלמה בן
%41
תיירות.
 3.1מיליארדשקל ,תת־
$TS1$תתפרס$TS1$
עזה ,שהיקפה
במספר התושבים באזור %52
שקל; תקציב של מיליון שקל לא־
$TS1$לאגודות$TS1$
שהוגשולמשרדו.
החקלאות גיבש תכנית המסתכ־
$TS1$המסתכמת$TS1$
משרד
רס $DN2$על פני כחמש שנים ומקורותיה
פרס
במועצות האזוריות ו־ %4בשררות).
גודות
יחולקו לפי מפתח :קבו־
$TS1$קבוצה$TS1$
היישובים
בתקופה זוגדל מספר התושבים בתהום
וכוללת תוספת
מיליוןשקל,
$DN2$המסתכמת $DN2$ב־ 250
מת
מיליון שקל ממה
יהיו שניים940 :
$DN2$לאגודות $DN2$השיתופיות באמצעות המוע־
$TS1$המועצות$TS1$
$DN2$המועצות $DN2$האזוריותלשיפוץ מבנים לטובת
צות
$DN2$קבוצה $DN2$א :יישובים עד ק״מ ,בקו ראשון
צה
נפש ,מכ־  43אלף
000,6
עוטף עזה בכ־
של 700עובדים זריםומיגוניות באזורים
שכונה ״תקציב הוספתי״ 360מיל־
$TS1$מיליון$TS1$
יי־
אוכלוסייה הרשה; סיוע בשכר
$TS1$יישובים $TS1$קליטת
לגבול או בסיווג קדמי; קבוצה ב:
$TS1$ובמפעלים $TS1$לכ־ 49אלףאיש.
 $DN2$שקל שייאספו מתקציבי המשרדים חקלאיים ,השקעות הון
יון
בחקלאותובמפע־
בשררות
רירהלסטודנטים ומשפחות
$DN2$יישובים $DN2$בסיווג סמוך גדר; קבוצה ג:
שובים
חקלאי ושיקום תשתיות.
השותפיםלהחלטה.לסכום זה יתווספו לים
$DN2$ובמפעלים$DN2$
שרהבינויוהשיכון אוריאריאל הגיש
לעיבוד
וביישובי עוטףעזה .כמו כןיחול תיקון
יישובים המרוחקיםלמעלה מ־ ק״מ
לחיזוק יישובי
לראש הממשלה תכנית
200מיליון שקללמרכיבים אזרח־
$TS1$אזרחיים$TS1$
בוועדה הבין־משרדית שטרחה על
יגדלו ל־ 500
תמ״א  35כך שהיישובים
מגדר המערכת סביב רצועתעזה,ובל־
$TS1$ובלבד$TS1$
j$1ST$ושייב$1ST$ביישו־
וקליטת
בנייה
ראשי
חמשת
חברים
התכנית
הכנת
ם $DN2$שמגבשת רשות החירוםהלאומית
יים
עלייה
עוטףעזה,
משפחות.
$DN2$ובלבד$DN2$שלפחות מחצית מהיישובים בתהומי
בד
j$2ND$ושייב $2ND$בים ,שגובשה על ידי צוות שבו חברים
צוותי המשימה מנכ״ל משרד הבי־
$TS1$הבינוי$TS1$
במשרד הביטחון לשנת 2014
נוי
מההטבות ייהנו קיבוצים ומושבים
$DN2$הבינוי $DN2$והשיכון שלמה בןאליהו,מנכ״ל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי
מפלסים,
בעוטףעזה ,בהם כרמיה ,סעד,
כרםשלום ,נחלעוז ,כפרעזה ,נירים ,כהן,מנכ״לית
המשרדלפיתוח הנגב
והגלילסיגלשאלתיאל,מנכ״ל משרד
כיסופים ,ניר עםוהעיר שררות.
וראש רשות

החירוםהלאומית

