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כמו כן יוקצו כ 24-מיליון שקלים מהאוצר להשלמת תקצוב קמפיינים לשיווק תיירות ועידוד טיסות לרמון ולנתב"ג
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ועדת הכספים אישרה היום )ב'( העברת  296מיליון שקלים לפיתוח תיירות .התקציב ,בהרשאה להתחייב ,נועד לממן
השלמת פרויקטים ושינויים פנימיים .עיקר התקציב מיועד למימון פרוייקט הרכבל בירושלים ולפרוייקטי אכסון מלונאי
ע"י יזמים פרטיים ,וכן למימון פרויקט פיתוח אזור הביניים בין עין בוקק לנווה זוהר ,ע"י החברה הממשלתית להגנות ים
המלח )חל"י( .התקציב אושר בכפוף לרביזיה.
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עוד כ 24-מיליון שקלים יועברו מהאוצר למשרד התיירות .התקציב נועד לממן ,בין
היתר ,השלמת תקצוב קמפיינים לשיווק תיירות בעונת החורף הקרובה ולהשלמת
תקצוב נוהל עידוד טיסות של חברות תעופה לנתב"ג ולאילת – .אושר בכפוף לרביזיה.
מנגד ,יוקצו כ 76-מיליון מהאוצר ומשרדי רה"מ ,החינוך והתיירות למשרד המדע,
התרבות והספורט – התקציב נועד למימון ולשינויים פנימיים בתוכניות המשרד:
הקמת מרכז המורשת הדרוזים ,לרשות העתיקות עבור חפירות ארכיאולוגית ,ליישום
הסכם הקולנוע החמש שנתי ,להכנות אולימפיות לקראת האולימפיאדה בטוקיו 2020
ועוד.כמו כן יוקצו כ 117-מיליון שקלים ממשרדי הכלכלה ,הרווחה ,רה"מ ,התיירות
ומהאוצר למשרד העבודה והרווחה.
כ 141-מיליון שקל יועברו מהאוצר )כ 122-מיליון בהרשאה להתחייב( וממשרדי רה"מ,
הביטחון ,בינוי ושיכון ,מדע תרבות וספורט ,קליטת עלייה ,חינוך והגנת הסביבה
למשרד ירושלים ומורשת – התקציב מיועד למימון החלטות ממשלה שנושאן הוא
הפיתוח הכלכלי והתיירותי של ירושלים ,ותקצוב תכניות לפיתוח אתרי מורשת .כן
מיועד התקציב ל' :תכנית היובל לפיתוח הכלכלי של ירושלים' לחיזוק חוסנה הכלכלי
של ירושלים ,לתוכנית זו הועבר גם תקציב )כ 2.5-מיליון שקלים( במסגרת הסכם
קואליציוני עם יהדות התורה שהתקבל במרץ  2018וקיבל אישור משפטי לאחרונה,
עוד נועד התקציב עבור תשתיות מורשת ותכנית היובל לתכנית ל'חיזוק ומיצוב מרחב
אגן העיר העתיקה בירושלים' הפועלת לחיזוק התיירות באזור ,וכן עבור אתרי
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה
מורשת ,לפי השתתפות משרדי הממשלה השונים.
גפני .צילום אתר הכנסת
עוד עשרות סעיפי עודפי תקציב
ממתינים על שולחן הוועדה
כל זאת במסגרת העברות תקציביות בסך כולל של כ 11.36-מיליארד
שקל אותם אישרה היום ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני.
ההעברות כללו שינויים פנימיים במשרדי וגופי הממשלה ,והעברות בין
תקציבי המשרדים השונים .ההעברות ,שרבות מהן אושרו בכפוף
לרביזיה ,יועדו בין השאר לצרכים הבאים :לסובסידיה לתחבורה,
למוסדות להשכלה גבוהה ,לתוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח
שדרות וישובי עוטף עזה ,לתמיכה לכפרי נוער לנוער נושר ,להקמת
מחנות צה״ל ,להתאמת תשלומי הביטוח הלאומי ,למסגרות לאנשים עם
מוגבלויות ,לפנימיות רווחה ,לטיפול באנשים עם אוטיזם ,לפיתוח
תיירות ,למרכזי יום ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ,לטיפול בנערים
הוקצו כספים להשלמת תקצוב נוהל עידוד
ונערות בסיכון ,למענים לאזרחים וותיקים "תשושי נפש" ,לקופות חולים,
צילום
טיסות של חברות תעופה לנתב"ג ולאילת
לבתי חולים לבריאות הנפש ,לצרכי ביטחון ,למבני חינוך ,לפיתוח
יח"צ
התיישבות הבדואית בנגב ,לבתי ספר מקצועיים ,למלגות לסטודנטים
יוצאי אתיופים ,לסבסוד מעונות יום ,לפיתוח הכלכלי והתיירותי של
ירושלים ועוד.
יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני" :אנחנו כבר בסוף השנה ,מה שלא נספיק לאשר בימים אלה ,לא יוכל לעבור לשימושים
הרבים והחשובים הממתינים לתקצוב .יש לנו אחריות גדולה להמשך ניהול תקין של המדינה ולתפקוד תקין של
האוכלוסיות המוחלשות בה".
הוועדה תשוב ותתכנס מחר להמשך דיון בהעברות השונות ,ובתוכן עשרות סעיפי עודפי תקציב הממתינים על שולחנה
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