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 הכנסת

 , ירושלים, כ"ט בסיוון התשפ"ב
 2022ביוני  28 

 
 לכבוד     לכבוד

 מר אביגדור ליברמן    גב' איילת שקד
 שר האוצר    הפנים שרת

 
 שלום רב, 

 

 השיקולים ואמות המידה לשינוי הסטטוס המוניציפאלי של יישובים  :הנדון
 ובכלל זה ניתוח השיקולים הכלכליים 

 
ביוני  27) כ"ח בסיוון התשפ"ב, שני יוםב דיון וקיימ עדת הכלכלההסביבה וו עדת הפנים והגנתו

 בנושא שבנדון. (2022

 ות:הוועד בסיום הישיבה החליטו

ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה רשמו לעצמן שדרושה שיטה כללית לפיצול,  .1
 הגדרה והכרזה על ישובים כעצמאיים מבחינה מוניציפלית.

הוועדות רשמו לעצמן את התחייבות משרד הפנים להקים ועדה בראשות גבי מימון לבחינת  .2
נושא זה באופן עקרוני צופה פני עתיד ולגבש שיטת עבודה להכרזה על ישוב עצמאי בישראל 

 הנדרשים טרם ההכרזה. םיוהמנהלילרבות התנאים הכלכליים 

ועיים את התכנית הכלכלית הרב הוועדות מבקשות ממשרד הפנים להעביר אליהן בתוך שב .3
שנתית להכנסות והוצאות הצפויות לצור הדסה כמועצה עצמאית. ככל שלא קיימת תכנית 

 כזו, הוועדות מבקשות לקבל על כך עדכון בכתב.

הוועדות מבקשות ממשרד האוצר להעביר אליהן בתוך שבועיים התייחסות כתובה בנוגע  .4
 לקידום מעמד עצמאי לצור הדסה בעת הזו.

הוועדות מבקשות ממרכז השלטון המקומי להעביר אליהן בכתב בתוך שבוע את עמדתו הן  .5
ביחס לכוונה להעניק עצמאות מוניצפלית לצור הדסה בעת הזו והן ביחס להכרזה על 

 עצמאות מוניציפלית במקרים אחרים הנדונים בעת הזו. 

נה של צור הדסה הוועדות קוראות לשרת הפנים לשקול האם יש מקום לפרסם צו בעניי .6
 לאור אי הוודאות ביחס למקורות המימון העתידיים של ישוב זה כפי שהתבררו בישיבה. 

הוועדות מבקשות ממשרד הפנים להעביר אליהן בכתב את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי  .7
של משרד הפנים ביחס למהלך המקודם בעניינה של צור הדסה ובפרט כמענה לפניית נציגי 

 של הישוב. הוועד המקומי
 

 בהתאם. עדכון הוועדותלטיפולכם ו
 בכבוד רב,                                                                             

                                                                   
 מרדכי ביטוןמיכאל  חה"כ     חה"כ ווליד טאהא                       
 יו"ר ועדת הכלכלה              יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה                   

 

      "ר מרכז השלטון המקומיר חיים ביבס, יומ :יםהעתק
     מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי                 
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