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 לכבוד:

 ח"כ איילת שקד 

 שרת הפנים 

 

 שלום רב, 

 

   מקומית   כרשות  והכרזתה  הדסה צור עצמאות  :הנדון

 

בתפקידך הנוכחי החשוב כשרת הפנים. העשייה  הצלחה  בברכתאותך   אני מבקש לברך ,ראשית

 משפיעה באופן ישיר על האזרחים בשגרת חייהם.  המוטלת על כתפייך במשרד

ר  שאבשמם של אלפי תושבי צור הדסה אלייך פונה , שב וכמי שפגש אותך בעבר וזכה לאוזן קשבת

זאת לצד דחיפה מצד   ,בעניין עצמאות היישוב ואופיו בהירות   מזה שנים ארוכות נמצאים בחוסר

מול היישוב בפיתוחו ובהקמת  המדינה המדינה לבנות עוד ועוד יח"ד וחוסר התאמה בהתנהלות  

 .  תשתיות ראויות

למענה על ידך ועל ידי אנשי המקצוע במשרד יזכה היישוב  אני תקווה כי לאחר מכתב זה 

להמשיך לקלוט תושבים, לבנות יחידות דיור  יישוביתקשה ה שכן ללא שיתוף פעולה . הפנים

 ולהעניק שירות בסיסי לתושבים וותיקים וחדשים כאחד. מעורבותך נחוצה לפתרון המשבר.

 

   צור הדסה כמועצה מקומית ה עלהכרז  .א

. מועצה מקומית עצמאיתכ  אשר טרם הוכר  צור הדסה הינו היישוב הגדול ביותר בארץ   .1

כיום את רוב השירותים    תושבים, כאשר ועד היישוב מספק  13,000-ככיום  היישוב מונה  

חינוך  ולתושבי  וגזם(פורמלי  )למעט  אשפה  ופינוי  הנדסה  רווחה,  הקשיים  .  ,  אף  על 

 . תקציבייזון  אביעילות ובבמקצועיות,    צור הדסה מתנהלהיישוב    והאתגרים המורכבים,

זאת   עם  מקומי  היחד  ועד  ידי  על  מתנהל  שהיישוב  בשירות פוגעת    תנדבמעובדה 

 !תושביםל

 

  צפי   - הדבר    משמעות .  יח"ד  6,000-קרוב ל   המונה  מאושרת תכנית מתאר    קיימת   ליישוב .2

התוכנית.    תושבים  27,000-מ   יותר  של  לצאת  עומדות   הקרובה   בתקופה בעת התממשות 

ללא כל שיתוף של הוועד  כה    עדכל אלו נעשו    דיור ע"י משרד השיכון.  יחידות  מאות שיווק  ל

 . כלים ובהתנדבות ללא, כאמור החדשיםתושבים ל  מענה תתאמור לההמקומי 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 לבין הדסה צוראוכלוסיית  גידול קצב בין הלימה איןשנה האחרונות  20 -ב ניתן לקבוע כי .3

המתאר על פי תוכניות .  כיו"בחינוך והקמת מבני  ,  שיפור תשתיות,  ציבור  מבני   של   הקמה

הדיור  ,המאושרות מצוקת  בפתרון  משמעותי  חלק  הדסה  בצור  רואה  כן    .המדינה  ועל 

בישוב   דיור  יח"ד  בניית  לא  אולם  -   מעודדת  שנעשה  ,  הגדול  הנזק  על  אחריות  לוקחת 

. התואמים את צרכי התושבים  ומבני ציבורמתאימות    בהיעדר תשתיות    יישוב לקהילה ול

   .בבחינת "טיפה בים" אך הםעל פרויקטים בודדים שנעשו לאחרונה להצביע   ניתן

 

עם .ב על    יחד  בהכרזה  כהרצון  עצמאיתהיישוב  מקומית  החשש  .מועצה    באשר  גובר 

 מועצה מקומית  כ עצמאית, אשר הינה המסד לקיום צור הדסה כלכלית היתכנותל

ככל ויוחלט על הפיכת היישוב צור הדסה למועצה    -  הוועדה הגאוגרפית  על פי מסקנות .1

  במשך מספר שנים ₪ 5,140,000בשיעור  שנתי תידרש צור הדסה למענק איזון  ,מקומית

 תושבים .  25,000מנה  יכאשר  15,000,000-ול

  מתוךאם אכן יוחלט על הפיכת צור הדסה למועצה מקומית,    כי חברי הוועדה אף המליצו   .2

 נכון יהיה שהיישוב יזכה בהוספת ,איזון במענקי  התלות את  להקטין ובכדילעתיד  ה יראי

גובה המענק    יקטינו  הוועדהעל פי חווה דעת     אשר  ,שטחי תעסוקה מניבי ארנונה את 

שנאמר   ,אולם  .הנדרש דעת  ב  כפי  הזמן  ,  תכנוןלמינהל  החוות  ניתן    יהמיידבטווח  לא 

כנית המתאר של צור הדסה כבסיס  ולהסתמך על שטחי התעסוקה והמסחר המאושרים בת 

  .מס זמין

כיום, נבנה חלק קטן מאוד מסך שטחים אלו וכן טרם אושרו רוב "  :נכתב בחוות הדעת  עוד .3

כניות וכניות המפורטות הנדרשות לשם הקמת שטחים נוספים. גם לאחר שיאושרו תוהת

אלו, אנו סבורים כי בשל מיקום היישוב, קצב הפיתוח של שטחי התעסוקה והמסחר בו 

העשורים  שני  של  הזמן  בטווח  אלו  שטחים  של  מיצוי  יושג  כי  נראה  ולא  איטי  יהיה 

 ".הקרובים

במסגרת   ,מענה לכך יש להבטיח כיב,  היישוב  נציגי  על דעת ותכנון,  למינהל  הפי המלצת  על   .4

לבין ההכנסות    קבע הסכם של חלוקתיי הקמת הרשות המקומית   אזורית  בין המועצה 

 הישוב.

חלק ניכר מאזורים אלו הוקצה עבור  כי  ,  הוזכרתכנון  למינהל  ה בחוות הדעת של  כי    יצוין .5

לספק מענה לצרכי הפיתוח של צור הדסה והיישובים    כדיהמועצה האזורית מטה יהודה  

  - מר ניב ויזל    ,ראש מוא"ז מטה יהודה  בדיוני הועדה הגאוגרפית הבהירכבר    .בסביבה

צור הדסה למוכן להעביר    הוא יהיה  כי  ,ארנונה  העברת והקצאת שטחים מניביםל  באשר

אזורי תעשייה ותעסוקה לטובת  עוגני וישמשו כשעל מנת  ,טרם פותחור שאעתודות קרקע 

   .המועצה המקומית החדשה

 



 
 

 
 

 

 

טרם נחתם זאת ב–בימים אלו תהליכי השיווק של השכונות הבאות מקודמים  אמור,  כ .6

היחידות   אלפי  בגין  גג  ושהסכם  להיבנות  שאנבנו  עתידות  הדסהר  ה)  בצור  נמצא דבר 

כאשר כל  .  שנים(  4-5כבר    בדיונים המואצת    זאת  הבניה  בגין  והיטלים    אינם – אגרות 

  וללא שדרוג ושיפור ישן מול חדש  כמו כן, לא מתקבל תקציב      .לצור הדסהכלל  מועברים  

 הדסה. ממשלה ישירות לצור ה משרדי טעם תב"רים מ אוהקצאת תקציבים שוטפים  

בין   ללא סגירת כל ההסכמים   למועצה עצמאית  מידיזמן זו מעבר  יש לומר בכנות בנקודת   .7

נטל כלכלי משמעותי על משרד הפנים   תהווה  -  ממשלה וצור הדסההמשרדי    ,מועצהה

 .והאוצר

 מועצה מקומיתצור הדסה כ, בין כלל הגורמיםהסכם  על הכרזההמסקנה היא כי ללא  .ג

 . גדול תחת סימן שאלהוקיומה יעמוד תנהל תתקשה לה

  הנקודות   כל  יחוברו  בו  .כוללני  הסכם   לייצר  נדרש,  ולהתקדם  הנולד  את  לראותיש  

  השיווק   רק  נבחן  בו  לעבר  בניגוד  ,  כמוזכר לעיל  השונים  גורמיםה  י"ע   שהועלו  המשמעותיות

 . בלבד בטווח הקצר הבא

 

אשר יכלול  את כלל הגורמים הנוגעים    הסכם  במסגרת   הנושאים   את  לאחד  נדרש  ,משכך

 את  להבטיח כדי  . זאתההדס וצור יהודה מטה ז"אמו ,השיכון משרד, הפנים משרדבדבר: 

  מנועי  פיתוח ל   יש לדאוג  של צור הדסה כמועצה מקומית.   חברתי-הכלכלי  וחוסנה  עתידה 

. מגוריםה  לשיווק   כתנאי ארנונה    המניבים   מיםהמתח  שיווק ,  ההכנסות  חלוקת,  הצמיחה

   המהלך. הצלחת אי יצירת הסכם כוללני מותיר סימן שאלה על 

 

לכ הגדולים  היישובים  תקציב  את  להגדיל  החלטה  התקבלה  ₪.   25-לאחרונה  מיליון 

השנתי  הגדלת   ניהול    התקציב  תאפשר  הגדולים,  לישובים  הסמכויות  האצלת  עם  יחד 

על  החלטה  לצור הדסה כישוב הגדול במדינה בתקופת הביניים עד לקבלת  ונכון    מתאים

שיבטיחו ניהול    חברתיים-זמן זה יבחנו כל המודלים הכלכליים בפרק    כינונה של המועצה.

 . לתושבי צור הדסה  נאותהתקין ורמת שירות 

  



 
 

 
 

 

 .סיכוםל .ד

היישוב   .1 לפיו  הנוכחי,  המצב  כי  ספק  פוגעת  אין  מתנדב  מקומי  ועד  של  במסגרת  פועל 

 . דחוףבאופן לייצר מענה ראוי  ישעל כן   ,בתושבים וביכולת להעניק להם שירות

 
רק    תוכל  חברתית - כלכלית  איתנות .2 כוללני    בכפוף להתממש  הסכם  מסודר  ולחתימת 

 משרד  של  שוטף  וסיוע  צמיחה  מנועי  פיתוח,  הכנסות  חלוקת,  שווקיםההגבלת    שיאפשר

האוצר, משרד   כלל הגורמים הנוגעים בדבר, קרי:  של  מהלך כזה דורש התגייסות  .הפנים

 . השיכון, התגייסות רשויות שכנות ועוד

 

סוגיות הרלוונטיות ב דיון מעמיק וממצה לצורך קיוםללשכתך  ננוזימוקביעת מועד וך על ל אודה

 .עצמאות צור הדסהל לקידום התהליךבהקשר 

 

 

 , ובתודה מראש בברכה

 

 שלומי מגנזי 

 מטה יהודה   מ.א.הראש  גןס

 

 

 

 : יםהעתק

 מנכ"ל משרד הפנים   - מר יאיר הירש

 יו"ר הוועדה הגאוגרפית   - רות יוסף גב' 

 מטה יהודה  מ.א.ראש  -מר ניב ויזל  

 מטה יהודה  מ.א.גזבר   –מר משה אוחיון 

 לתקצוב ופיתוח במשרד הפנים מנהל אגף בכיר  -מר סיון להבי 

 ר ועד צור הדסה יו" –הגב' דלית רוסו 

 


