מסמך לא סופי (טרם אושר ונחתם נוסח ההסכם הסופי) !

עיקרי הסכם בין הממשלה לשלטון המקומי ,יום א'32223122 ,

המו"מ על הסכם זה התבצע במהלך הלילה שבין יום שבת ,1.1..111 ,לבין הבוקר של יום ב',
...1..111
המו"מ התקיים בלשכתו של ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו ,ובראשותו.
כמו כן ,השתתפו במו"מ שר האוצר ,יובל שטייניץ ,שר הפנים ,אלי ישי ,יו"ר מרכז השלטון
המקומי וראש עיריית מעלות-תרשיחא ,שלמה בוחבוט ,יו"ר פורום ה 11-וראש עיריית ת"א-
יפו ,רון חולדאי ,ראש עיריית ראשון-לציון ,דב צור ,ראש עיריית מודיעין ,חיים ביבס ,ראש
עיריית דימונה ויו"ר מטה המאבק של מ.ש.מ ,.מאיר כהן ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית רמת הנגב ,שמואל ריפמן ,וכן מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,אייל גבאי,
ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ,אודי ניסן ופקידים ואנשי מקצוע נוספים.
לאחר דיון שנמשך קרוב ל 6-שעות הוחלט על ההסכמות שלהלן ,וכן הוחלט על ביטול
השבתת הרשויות המקומיות ,שתוכננה להיום ,יום א' ...1..111
להלן עיקרי ההסכמות (ההסכם הסופי טרם נחתם):
 .1מענק האיזון לשנת  .111יעמוד על  ..221מיליארד ( ₪במקום  ..2מיליארד ,₪
כרגע) ,ובשנת  .11.יעמוד על  ..2מיליארד ( ₪במקום  ..2מיליארד ש"ח ,כרגע).
 ..מענק הפיתוח יעמוד בכל אחת מהשנים  .111ו .11.-על  .21מ' ( ₪במקום על ..1-
 .31מלש"ח כרגע).
 .3תוקם וועדה משותפת לאוצר ,לרשות המים ,למרכז השלטון המקומי ולפורום ה,11-
שתמליץ בתוך  21יום על ארגון מחדש של תאגידי המים ,ובכלל זה האפשרות להחלת
מאפיינים של 'תאגיד עירוני' ללא כוונות רווח ,עפ"י פקודת העיריות ותקנות
התאגידים העירוניים ,לרבות שינויי החקיקה הנדרשים.
 .2תבוצע הקפאת כל הסנקציות בהם נקטה הממשלה כנגד רשויות מקומיות שטרם
הקימו תאגיד מים ,וזאת באישור היועץ המשפטי לממשלה.
 .1בתוך פרק זמן של  21יום ,תיבחן ביטול בחקיקה של 'מרכיב ההתייעלות' (בשיעור
 ).1%בנוסחה האוטומאטית לעדכון הארנונה.
 .6מענק מותנה  -עודפים לא מנוצלים של תקציב מענק מותנה שלא ינוצלו עקב אי
עמידה בכללים ,יועברו לשנה שלאחר מכן ויוקצו מחדש לאותן מטרות.
 .2לאור האמור לעיל ,יחתמו הרשויות המקומיות על הסכם השכר החדש עם
ההסתדרות ,ויבצעוהו כנדרש בהסכם.
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