
 

 

 

 למה אנחנו עושים את זה? –איחוד תאגידים בגני תקווה 
 למועצה יש שני תאגידים עירוניים פעילים הפועלים בתחומה:

נוסדה בשנת    החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ .א והתחילה פעילות ממשית בשנת    1992)חל"צ( החברה 
 . עיקר פעילותה בתחום הספורט, הפנאי וחינוך משלים. 2007

נוסדה בשנת    עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה .ב , החלה פעילות ממשית בשנות  1981)ע"ר( העמותה 
בתחום התרבות והאומנות והיא  עת הוקם היכל התרבות "מרכז הבמה" בגני תקווה. עיקר פעילותה    2000

 מתרכזת ככלל במבנה "מרכז הבמה".

לקדם הליכים לאחר בחינת פעילות שני התאגידים העירוניים, החליטה הנהלת המועצה יחד עם המועצה הנבחרת,  
כך שכל פעילותם תתבצע תחת תאגיד אחד. במהלך החודשים האחרונים עמלה   לאיחוד שני התאגידים העירוניים

ניתן למצוא   חודיא. את הסיבות ללענייןועצה לקבלת אישור עקרוני ליציאה למהלך מול משרד הפנים  הנהלת המ
 במסמך זה.  

איחוד התאגידים מצטרף לשורת צעדי התייעלות ושיפור השירות של המועצה לתושבי היישוב במהלך   –ובקצרה  
 גון.  השנים האחרונות, ויחדד ויגביר את השקיפות והדיווחיות של האר

ההתייעלות תהיה בתפקידים הבכירים ובאיחוד מחלקות אדמיניסטרציה ושירות, מה שייאפשר לתגבר את מערך 
האיחוד יאפשר לחברה החדשה   –תושבים    15,000-שירות הלקוחות. בעוד בזמן הקמתם התאגידים נבנו לשרת כ
 ת ותושבים ואף יותר. תושבו 23,000-לעמוד בצרכים של האוכלוסייה כולה שכבר עומדת על מעל ל

 בקצת יותר מילים, מהן הסיבות לאיחוד? 
 כוח אדם:  .1

אחודה .א אדם  כוח  תשתית  יחזיק  החדש  גבייה(,    -התאגיד  הנה"ח,  )גזברות,  הכספים  נושא  כל 
הביקורת על הארגון והייעוץ המשפטי יהיה אחוד ויישב במטה של החברה המאוחדת במקום בכל  

 עכשיו. אחת מהחברות כפי שהיה עד 
יתנהל במקום אחד, תחת מאמצי גיוס ופרסום אחודים אשר    –מערך משאבי אנוש וגיוס כוח אדם   .ב

 יחסכו אף הם כסף לחברות העירוניות.  
 ניהול תקין ויעול תהליכי שליטה ובקרה אחידים. .2

 איחוד הדוחות הכספיים, איחוד דו"חות הביקורת, איחוד דירקטוריון החברה. .א
המועצה  לאיחוד,בהמשך   .ב אשר    2מול    תפעל  האחודה  החברה  בתחומי  עותחטיבות    –סוק 

 אסטרטגיה, עקרונות וערכים, כיוונים, רעיונות חדשים לשירות לתושבים.
 יתרון לגודל!   .3

גודל  נכונהתקינה  מיסוד   .א יותר שתייעל ותמקד את  חדש  לחברה בסדר  , הפרדת תפקידים טובה 
 עבודת כל אחד מהגורמים בחברה.

 ניהול רשתות חברתיות, פירסום, שירות לקוחות זמין.   –חוד מערך שיווק א  .ב
האיחוד יאפשר ראיה כוללת ותמחור אחיד להשכרת חללים בכלל המבנים אשר    – השכרת חללים   .ג

 בבעלות המועצה. 
 הגברת המענים הטכנולוגיים והחדשניים של הארגון ושירות הלקוחות.  .ד

 ארגון גג לתחומי התרבות, הפנאי והספורט   .4
שיאפשר  הארגון   .א מה  והקהילה,  הבריאות  בהיבטי  הפעילויות  כל  את  אחריותו  תחת  יאגד  החדש 

להוסיף תחומים נוספים לפעילותו לאחר בניית תשתית משותפת, כך שלא יהיה כפל תחומים תחת 
 חברות נפרדות.



 

 

 

 שאלות נפוצות 
 מה יקרה למנוי שלנו? 

מה יעברו לניהול כלכלי וניהול שירות של החברה  הב   זכלל המנויים יישארו מנויים! המנויים של מרכ  –מנויים   -
ישאר אותו הדבר. בהמשך, מנויים  הממוזגת. אפילו השם של החיובים בכרטיס האשראי למנויים קיימים 

 חדשים יראו חיובים בשם החדש של החברה. 

 מה יקרה לכוח האדם? 
עובדי מרכז הבמה מנויידים במיזוג לחברה לפיתוח גני תקווה, כאשר נשמרים   – כוח האדם בחברות   -

התנאים הסוציאליים ותנאי ההעסקה שלהם. ייתכן שהעיסוק של העובדים ישתנה לטובת תגבור השירות  
 לתושבים היכן שצריך.  

 מה יקרה לכסף ששילמנו? 
 והכרטיסים שלכם תקפים וימשיכו להיות תקפים. הכסף ששילמתם? נשאר אותו דבר! כל המנויים  -

 מה יקרה למחירים של התאגיד החדש?
אחת האג'נדות של התאגיד הממוזג היא לפעול בין היתר להורדת המחירים לתושבי היישוב, הדבר ייבחן  -

 כל העת במהלך המיזוג ואחריו.  
 

 מתי זה יקרה?  
מטבע   - לכן  העמותות,  רשם  ואישור  הפנים  משרד  אישור  כולל  אישורים  במספר  כרוך  המיזוג  תהליך 

שנת   במהלך  ליישום  צפי  אותו.  ליישם  זמן  קצת  ייקח  לדרך  2022הדברים  יוצאים  אנחנו  זה  בשלב   .
 ומכינים את התשתית הנדרשת למיזוג. 

 
 
 


