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 .2המסגרת החוקית
.2.1

כתב מינוי הוועדה

בתאריך  10באפריל  2022מינה מנכ"ל משרד הפנים מר יאיר הירש ועדת חקירה לאיחוד רשויות
ושינוי מעמד מוניציפאלי (ראה נספח  .)1בתאריך  23במאי  2022הורחב כתב המינוי (ראה נספח )2
ובו נתבקשה הוועדה לבחון ולהמליץ בדבר שינוי המעמד המוניציפאלי של המועצה המקומית גני
תקווה (להלן :גני תקווה).
בדו"ח זה תסוכם עבודת הוועדה ,יוצגו עמדות הצדדים ,וכן יוצגו המלצות הוועדה.

.2.2

הרכב הוועדה על פי כתב המינוי

יו"ר הוועדה :מר גבריאל מימון
חברת ועדה :גב' טליה עומר
חבר ועדה :מר מייאס זחאלקה
חבר ועדה :מר ירון טוראל
חבר ועדה :מר אבשלום שלומוב
את עבודת הוועדה ניהלה הגב' אילנית ואהל.
רכז  :GISמר עמית אסולין.
יועצת הוועדה לענייני תכנון :גב' נעמה רינגל.
יועצי הוועדה לענייני כלכלה מוניציפאלית :מר אלעד טורצ'ין ומר עודד סטקלוב.

.2.3

מועדי ישיבות הוועדה



דיון פנימי  – 13.6.2022 -יד' בסיון ,תשפ"ב



סיור ודיון פומבי  – 20.6.2022 -כא' בסיון ,תשפ"ב



דיון פנימי  – 27.6.2022 -כח' בסיוון ,תשפ"ב
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 .3הרקע למינוי הוועדה
.3.1

הרקע להגשת הבקשה

בבסיס הפנייה למשרד הפנים עומדת בקשת גני תקווה מספטמבר  ,2019לשינוי מעמדה
המוניציפאלי ממועצה מקומית למעמד של עירייה.
הנושא נבדק במשרד הפנים ,והועבר לבחינה בוועדה הגאוגרפית לאיחוד רשויות ושינוי מעמד
מוניציפאלי.
בחודש יוני  2022החלה הוועדה הגאוגרפית לאיחוד רשויות ושינוי מעמד מוניציפאלי (להלן:
הוועדה) את דיוניה בנושא .במהלך הדיונים הוצגו בפני הוועדה עמדות הרשות המקומית ומחוז
מרכז במשרד הפנים.
מפת עבודת הוועדה:

מפה  :1מפה לעבודת הוועדה לבחינת שינוי מעמד מוניציפאלי של המועצה המקומית גני תקווה
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.3.2

רקע על גני תקווה

הקמתה של גני תקווה נטועה בשרשי הציונות ותחילת יישובה של ארץ ישראל.
בשנת  1949הקימה הסוכנות היהודית יישוב עולים בפאתי פתח תקווה ,סמוך למושב היובל )כפר
מעש של היום) ,היישוב הוכר בשם שיכון היובל .בשיכון יושבו כאלף משפחות מארצות שונות
ובכללם :לוב ,רומניה ,פולין ,תימן ומרוקו .המשפחות התגוררו ב 240-צריפים שוודים כאשר בכל
צריף היו ארבע דירות ,ובכל אחת מהן חדר אחד ופינת בישול.
בתחילה שררו מחסור במים ובחשמל  -היישוב לא היה מחובר לרשת החשמל הארצית .גם שירותי
התחבורה הציבורית היו לקויים  -האוטובוסים הגיעו רק עד כפר מעש ,ומשם נאלצו התושבים
לעשות דרכם ברגל.
שנה לאחר מכן הניחה חברת מקורות  15ק"מ צינורות מים שאפשרו את אספקת המים ליישוב
וביום העצמאות של שנת  1952חובר היישוב לרשת החשמל.
בשנת  1953הוכר הישוב כמועצה מקומית ושמו שונה לגני תקווה.
בשנות ה 60-נבנתה במערב גני תקווה השכונה הדתית קריית 'ישמח משה' ביוזמתו של האדמו"ר
מסאסוב ,עבור חסידיו שעלו מארצות הברית.
בשנת  1968נבנה ממערב לשיכון היובל ,שיכון לעולים חדשים הנקרא שכונת 'גוברניק'.
בשנת  1972החלה חברת 'אפריקה ישראל' להשקעות ,לבנות את אחד הפרויקטים הראשונים שלה,
שכונת 'גבעת סביון' ממערב ליישוב .באותה תקופה החל היישוב לעבור תהליך פיתוח נרחב,
שבעקבותיו הוכפלו אוכלוסייתו ושטחו.
בשנת  1995החלה בנייתה של שכונת מגורים חדשה במזרח היישוב בגבול עם כפר מעש .השכונה
קרויה "גבעת סביון חדשה" ,כוללת בתים צמודי קרקע ומאופיינת בבנייה רוויה .במסגרת תוכנית
זו הוקם מרכז תרבות הכולל היכל תיאטרון ,גלריה בשם 'מרכז הבמה' ,קאנטרי קלאב ומרכז
מסחרי .שנה לאחר מכן ,בשנת  1996החלה בנייתה של שכונת 'נוף סביון' במערב היישוב ,ששווקה
לציבור דתי.
החל משנת  2006בחלקו הצפוני של הישוב החלה בנייה של שכונה חדשה הכוללת כ  4,000יח"ד,
שכונה זו הנמצאת לקראת סיום הקמתה הכפילה למעשה את אוכלוסיית גני תקווה.
בתאריך  28בדצמבר  2021החליטו חברי המועצה המקומית על הפיכת גני תקווה לעיר ופנו אל
משרד הפנים בבקשה לבחון את מעמדה המוניציפלי.

5

משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז

 .4סקירת תכנון
.4.1

רקע

הישוב גני תקווה הוא אחד מיישובי גוש 'בקעת אונו' .הישוב גובל בסביון מדרום ,בקרית אונו
ממערב ,בפתח תקווה מצפון (מעבר לכביש  )471ובדרום השרון ממזרח (הישובים גת רימון וכפר
מעש) .שטח הישוב כ 2,565-ד'.
האזור הוותיק מאופיין בבנייה צמודת קרקע ,בשטח בו הייתה מעברה .אזור זה סמוך לסביון.
ממערב לו הוקמו מבני שיכונים ומקבצי מבנים בבנייה רוויה .אלה גובלים בקרית אונו .בשנים
האחרונות הישוב התפתח צפונה ,בבנייה אינטנסיבית של מגדלי מגורים.

.4.2

תכניות ארציות

 .4.2.1תמ"א 1/35
אושרה ב7.7.2016 -
הישוב גני תקווה ממוקם במרקם עירוני פתח תקווה .ממזרח לו מסומן פארק מטרופוליני.
מדורג כישוב בדגם ( 3צפי של בין  20,000ל 50,000-נפש) ,ובו צפיפות מינימום ממוצעת של
 9יח"ד /ד' נטו (כיום מקודם שינוי להנחיות הצפיפות בתמ"א  ,35וניתן להניח שתהיה
הגדלה בצפיפות).
מרבית הישוב נמצא באזור בעל חשיבות לשימור משאבי מים (שטח מחלחל למי תהום).

מפה  .2שטח המנדט על רקע תמ"א  – 1/35תשריט המרקמים
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 .4.2.2תמ"א 1
אושרה ב12.2.2020-
הישוב גני תקווה סמוך לדרך פרברית מהירה (כביש  ,)471לאורכה קו מים (קו דן) .ממזרח לגני
תקווה מסומן מחלף גת רימון.
בתשריט המשלים מוגדר אזור הישוב גני תקווה כבעל חשיבות בינונית וגבוהה להעשרת מי תהום.

מפה  .3שטח המנדט על רקע תמ"א  – 1תשריט ראשי

 .4.2.3תמ"א 2/4
אושרה ב25.5.1997-
הישוב גני תקווה מושפע מן הפעילות בנתב"ג וכלול בתשריט מגבלות הגובה .באזור הוותיק ניתן
לבנות עד כ 95-מ' מעל פני הים .מאחר ופני הקרקע בגובה כ 85-מ' מעל פני הים ,הבנייה באזור זה
נמוכה .באזור ממערב שבו נבנו שיכונים פני הקרקע בגובה כ 70-מ' מעל פני הים ,ולכן התאפשרה
בנייה רוויה .ככל שמתרחקים צפונה ניתן להוסיף גובה ( 1מ' גובה לכל  20מ' מרחק) ,ולכן בצפון
הישוב שם גובה פני הקרקע הוא כ 85-מ' מעל פני הים ניתן לבנות מגדלים בגובה של  50מ' ויותר.
הישוב אינו בתחום רעש מטוסים ,אבל כן נמצא בתחום סיכון מציפורים .המשמעות היא שולית
(בעיקר ביחס לאפשרות להקים מתקני טיפול באשפה ,מה שאינו רלוונטי לגני תקווה).
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.4.3

תכניות מחוזיות

 .4.3.1תמ"מ  21/3ותמ"מ /23/3א
אושרו ב 12.11.2003-וב 12.5.2002-בהתאמה
הישוב מיועד כאזור לפיתוח
עירוני ,בגבול מחוז תל אביב.
ממזרח לו אזור נופש מטרופוליני
ואזור פיתוח כפרי של הישובים גת
רימון ומעש .כביש  471מיועד
כדרך פרברית מהירה.
תמ"מ /23/3א שקדמה לתמ"מ
 21/3הוסיפה לגני תקווה הרחבה
של כ 1,000-ד' בכיוון צפון ,עד
לדרך  ,471שעוד לא היתה קיימת
באותה עת ,ובין שני מחלפים על
דרך זו .השטח יועד כאזור פיתוח
עירוני על חשבון קרקע חקלאית.
מפה  .4תמ"מ /233/3א
(באדום סימון שטח ההרחבה בין שני מחלפים על דרך )471

מפה  .5שטח המנדט על רקע תמ"מ 21/3
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 .4.3.2תמ"מ 39/21/3
תנאי סף ב2.7.20-
תכנית בקידום רמ"י לאזור הנופש המטרופוליני ממזרח לגני תקווה בשטח כ 2,500-ד' .התכנית
כוללת עתודה לפיתוח עירוני בשטח כ 370-ד' צמוד -דופן לגני תקווה (אם כי בשטח שיפוט דרום
השרון) ,ושטח להרחבת בית עלמין כפר מעש.
מתוך דברי ההסבר עולה שאזור הפיתוח המוצע מהווה המשך לגני תקווה .אולם בגני תקווה לא
מעוניינים בפיתוח אזור זה כחלק מן הישוב ,בתכנון הנוכחי.
על פי הערכת רשות מקרקעי ישראל ,בשטח זה יהיו זכויות לכ 3,500-יח"ד.

מפה  .6שטח המנדט על רקע תמ"מ  39/21/3לאזור נופש מטרופוליני

.4.4

תכניות מקומיות ומפורטות

 4.4.1תכנית כוללנית לגני תקווה 429-0479022
אושרה ב12.12.2021-
יעד התכנית הוא  32,000תושבים (לעומת כ 23,000-תושבים בשנת  .)2021לא צוינה שנת יעד.
עיקר תוספת הפיתוח היא בהקמת שכונה צפונית חדשה עד לכביש  .471התכנית מוסיפה כ1,700-
יח"ד וכ 284,000-מ"ר מסחר ותעסוקה מעל לזכויות המאושרות בישוב .בסך הכל מאפשרת התכנית
כ 10,045-יח"ד וכ 347,000-מ"ר (ככל הנראה שטחי מעטפת – עיקרי ושירות).
בתכנית  37.5ד' מיועדים לתעסוקה ,ושימושים מניבים מעורבים :כ 117-ד' למגורים ,מסחר
ותעסוקה; כ 13-ד' למסחר ,תעסוקה ומבני ציבור; וכ 10-ד' למסחר ותעסוקה.
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מפה  .7שטח המנדט על רקע התכנית הכוללנית לגני תקווה 429-0479022

 4.4.2תכנית לשכונה הצפונית 429-0767434
אושרה ב22.12.2021-
השכונה הצפונית החדשה משתרעת עד לדרך  .471מרבית הקרקע פרטית.
בתכנית זכויות ל 1,204-יח"ד ,מהן לפחות  20%קטנות עד  80מ"ר .התכנית מייעדת שימושים
מניבים למסחר ולתעסוקה בהמשך לאזור התעסוקה 'פסגת אונו' המתהווה בצפון קריית אונו
(שאושר לפני כ 20-שנה ,והחל להתממש בשנים האחרונות) .לצד כביש  471מוצעת תחנת תחבורה
ציבורית.
קיימת אפשרות לאישור עוד  500יח"ד עד  50מ"ר (דיור מיוחד) 250 ,מהן על חשבון 25%
מהתעסוקה ,ועוד  250ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.
זכויות לשימושים מניבים בשכונה הצפונית (מ"ר):
שימוש מניב

שטח עיקרי

שטח מעטפת

שטח כולל

מסחר

37,445

46,810

78,100

תעסוקה

178,990

261,100

388,620

מרכז תחבורה

275

היתרי בנייה לפי תכנית זו מותנים באישור תכנית ביוב ,ובתכניות מפורטות לפתרון ביוב (ס' .)7.2
תכנית לביוב לגני תקווה נמצאת בימים אלה בהכנה ברשות המים.
בנוסף ,קיימים תנאים להוצאת היתרי בנייה לשימושים מניבים מעל  45,000מ"ר (ס'  6.10ס"ק :)2
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 .1מעל  45,000מ"ר (שטח עיקרי) – סלילת המשך דרך התקווה לכיוון מזרח (הדרך אושרה
בתכנית מח 289/המתוארת להלן ,אך סלילתה אינה מתוקצבת במשרד התחבורה)
 .2מעל  150,000מ"ר (שטח עיקרי) – תחילת ביצוע נתיב תחבורה ציבורית לאורך כביש 471
(נמצא בתכנון מפורט ,הערכת משרד התחבורה לתחילת ביצוע ברבעון ראשון של שנת
)2023
.3

מעל  200,000מ"ר (שטח עיקרי) – תחילת ביצוע גשר מעל כביש ( 471לא יבוצע בקרוב)

מפה  .8שטח המנדט על רקע תכנית  429-0767434לשכונה הצפונית

תמונה  .1פארק ליניארי בתפר בין האזור הוותיק לשכונה החדשה שבה מגדלי מגורים.
הבינוי המתוכנן בשכונה הצפונית יהיה בצפיפות עירונית.
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 4.4.3תכנית מח – 289/דרך התקווה
אושרה ב12.2.2018-
המשך דרך התקווה מדרום למבנים בישוב גת רימון ,עד להתחברות למחלף גת-רימון על כביש .471
בתכנית צוינה הערכת מימוש תוך  15שנים מן האישור .מימוש תכנית זו מהווה ,כאמור ,תנאי
להיתר בנייה מעל ל 45,000-מ"ר שימושים מניבים בשכונה הצפונית.

מפה  .9שטח המנדט ותכנית מח 289/לחיבור גני תקווה עם מחלף גת רימון

 4.4.4פוטנציאל להתחדשות השטח הבנוי
בגני תקווה ממערב לאזור הוותיק קיימים מבני שיכונים ומקבצי בניינים בני כמה עשרות שנים.
בחומש האחרון אושרה תכנית  455-0153890על פי תמ"א ( 38אושרה ב )24.9.17-במתחם שיכונים
ברח' הרמה .בהמשך אושרה תכנית  455-0615948לאיחוד וחלוקה של המתחם (אושרה ב.)20.2.20-
תכניות אלה הוסיפו למתחם  255יח"ד.
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מפה  .10שטח המנדט על רקע תכנית להתחדשות מתחם הרמה 455-0153890

בסיור שנערך במקום טענו נציגי הרשות שהצפיפות באזורי השיכונים ,ובפרט בשכונת ישמח משה
החרדית ,היא מאד גבוהה כבר עתה ,ולכן אין היתכנות רבה לפרויקטים נוספים של התחדשות.

מפה  .11תבנית הבינוי העירונית
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מפה  .12נספח הבינוי בתכנית הכוללנית לגני תקווה 429-0479022

.4.5

תכניות במרחב הסובב

גני תקווה נכללת ביישובי בקעת אונו ,והופיעה בעבר בתכנית אב לפיתוח בקעת אונו .כיום נמצא
בהכנה דור חדש של תכניות כוללניות בישובים הגובלים בגני תקווה.
 4.5.1תכנית אב לבקעת אונו
הוכנה ב2003-
תכנית מנחה לפיתוח המרחב בתחום הכבישים  40 ,471 ,4והנחלים יהוד ואיילון לשנת יעד .2020
בגני תקווה ייעדה התכנית מרקם עירוני ומרכז עירוני מקומי .בצפון היה השטח מיועד כפארק
עירוני ,שאליו מוליך ציר ירוק החוצה את הישוב .שם מיועדת כיום השכונה הצפונית .ממזרח לישוב
מופיע סמל (איתור כללי) לפיתוח עירוני באזור הנופש המטרופוליני בצמוד לגני תקווה.
עיקר התעסוקה במרחב ממוקמת מצפון לנתב"ג .לאורך דרך  461סומן מע"ר.
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מפה  .13תכנית אב לבקעת אונו לשנת ( 2020גני תקווה בריבוע האדום)

 4.5.2תכניות כוללניות במרחב גני תקווה
במרחב גני תקווה מקודמות בשנים האחרונות מספר תכניות כוללניות ובהן עתודות פיתוח למגורים
ולשימושים מניבים .בסביון הופקדה לאחרונה תכנית לכניסה לישוב .להלן היקפי הפיתוח בתכניות
אלו:
רשות

קריית אונו

פתח תקווה

דרום השרון

סביון

מס' תכנית

508-0643635

410-0491563

417-0522607

455-0383331

סטטוס

הפקדה

תנאי סף

תנאי סף

הפקדה

שנת יעד

2040

2040

2040

אוכלוסיית יעד

81,000

400,000
(ריאלי)280,000 :

45,000

יח"ד

28,500
()3,800

146,900
()63,500

14,000
()3,000

+ 25
 250דיור מוגן

1,150,000
()180,000

15,100,000
()3,800,000

1,250,000
()365,000

()41,310

(מהן תוספת)

שטחים מניבים
(מהם תוספת)

.4.6

היבטים קרקעיים

 4.6.1משבצות חקלאיות וגידולים חקלאיים
גני תקווה גובלת ממזרח ביישובי מועצה אזורית דרום השרון .לישוב גת רימון אין משבצת חקלאית,
אך החלקות מעובדות .לישוב כפר מעש משבצת חקלאית בגודל כ 2,245-דונם .גם שטחים אלה
מעובדים.
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חלק מהשטח שבו אמורה לקום השכונה הצפונית מעובד בגידולי שדה.

מפה  .14שטח המנדט על רקע משבצות חקלאיות במרחב

מפה  .15שטח המנדט על רקע גידולים חקלאיים
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 4.6.2חלקות א'
למושב כפר מעש חלקות א' (חלקות בשימוש משק הבית) בסמוך לתחום שיפוט גני תקווה.

מפה  .16שטח המנדט וחלקות א' (בכחול) בישובים הסמוכים

 4.6.3בעלויות
בגני תקווה כ 1,000-ד' קרקעות מדינה וכ 900-ד' קרקעות פרטיות .כ 635-ד' בבעלות לא ידועה.
השכונה הצפונית ,שהיא עתודת הפיתוח העיקרית בישוב ,נמצאת ברובה בקרקע בבעלות פרטית.

מפה  .17שטח המנדט על רקע בעלויות קרקע
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.4.7

מרחבי תכנון

מרחב התכנון של ועדה מקומית גני תקווה חופף לשטח השיפוט ,למעט שטח קטן בכביש ( 471שם
נעשה שינוי גבול שיפוט לאחרונה).

מפה  .18שטח המנדט על מרחבי תכנון

.4.8

סיכום הסקירה התכנונית

בשנים האחרונות ניכרת בגני תקווה תנופת פיתוח באינטנסיביות בנייה עירונית .נבנתה קריית חינוך
חדשה ,והרשות פועלת לייעול התחבורה הציבורית .באזורים הוותיקים ישנם מספר מתחמים של
התחדשות ועלייה בצפיפות הבנייה.
התכנית לשכונה הצפונית שאושרה לאחרונה מרחיבה את הבינוי של גני תקווה אל עבר כביש ,471
כוללת עירוב שימושים ומהווה המשך לאזור התעסוקה המתפתח 'פסגת אונו' (בקריית אונו) .גם
בה מתוכננת צפיפות בנייה גבוהה ואופי פיתוח עירוני .הגישה לשכונה זו תסתמך במידה רבה על
תחבורה ציבורית ,באמצעות הקמת תחנת תחבורה ציבורית על כביש ( 471שבו מתוכנן נתיב ייעודי
לתחבורה ציבורית ,ביצוע משוער בשנת  .)2023יחד עם זאת ,מימוש התכנית מותנה בהסדרת נושא
הביוב (נמצא בתהליך ברשות המים) ,ובמילוי תנאים תחבורתיים (כגון המשך דרך התקווה מזרחה
עד מחלף גת רימון) שאינם צפויים להתממש בשנים הקרובות.
בנוסף ,עשוי להיות פוטנציאל לפיתוח גני תקווה בשטח אזור הנופש המטרופוליני בהיקף של אלפי
יח"ד בצפיפות עירונית .אפשרות זו כיום נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים וטרם נוצרו הסכמות באשר
לצורת הפיתוח.
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גני תקווה היא חלק ממרחב בקעת אונו שמתוכנן להתפתח ולהצטופף בשנים הבאות .ברשויות
העירוניות הגובלות בגני תקווה מתוכנן גידול משמעותי ,וגני תקווה מהווה תפר בין המרחב העירוני
למרחב הכפרי (סביון ויישובי דרום השרון) והחקלאי (אזור נופש מטרופוליני).

.4.9

הערכות מימוש לחומש ועשור

מגורים .בעשור האחרון ( )2021-2012הופקו היתרי בנייה עבור למעלה מ 2,400-יח"ד ,מהן 1,150
יח"ד בחומש האחרון .שווקו קרקעות להקמת  36יח"ד בבנייה רוויה (מהן  27יח"ד במסגרת 'מחיר
למשתכן') .כאמור ,עתודת הפיתוח העיקרית בשכונה הצפונית ברובה על קרקע פרטית ,ואינה תלויה
בשיווק קרקע .התוספת המקודמת באנ"מ ממזרח לגני תקווה בקרקע בבעלות מדינה ,אך כרגע
בשלבי קידום ראשוניים וקיימת מחלוקת באשר להכללת הפיתוח בגני תקווה .עם זאת ,נראה כי
תהיה אפשרות להגיע להסכמות בין הרשות המקומית לרשות מקרקעי ישראל ,ולהתחיל לממש את
הפיתוח לקראת סוף העשור.
חלק מן היח"ד שקיבלו היתרים בחומש האחרון טרם נבנו ,והן יבנו בחומש הקרוב (כ 400-יח"ד).
בשכונה הצפונית ניתן להקים יח"ד במגרשי תעסוקה ומבני ציבור בטווח המיידי .ההערכה היא כי
בחומש הקרוב ימומשו כמחצית מיח"ד אלו (כ 250-יח"ד דיור מיוחד) .בחומש הבא ימומשו כ1,200-
יח" ד במגרשי מגורים בשכונה הצפונית ,לאחר סלילת המשך 'דרך התקווה' .סלילת דרך זו אמנם
אינה מתוקצבת ,אבל הרשות המקומית מתכוונת לפעול לקידום ביצוע דרך זו .לאחר הגעה
להסכמות ואישור התכנית באנ"מ אונו ,יתכן מימוש של כ 850-יח"ד לקראת סוף העשור (כרבע
ממלאי המגורים הצפוי להיות מאושר בתכנית זו) .שטח זה אינו כלול בתחום הרשות ,אך ניתן
להניח שאם התכנית לפיתוח אזור עירוני בשטח זה תאושר ,הוא יצורף לגני תקווה.
שימושים מניבים .בשנים האחרונות החל מימוש שטחי התעסוקה ב'פסגת אונו' ,אזור התעסוקה
הצפוני של קריית אונו הסמוך לגני תקווה ,לאחר כ 20-שנים שהיה 'רדום' .בהמשך לכך ,יתכן כי
ימומשו  45,000מ"ר של שטחי תעסוקה בשכונה הצפונית של גני תקווה (שהם כמחצית מן השטחים
הניתנים למימוש מידי) .בחומש הבא יתכן מימוש כ 60,000-מ"ר נוספים (יתרת השטחים הניתנים
למימוש מידי ,ושטחים נוספים לאחר סלילת המשך 'דרך התקווה' וחיבורה למחלף גת רימון).

גני תקווה

2026-2022

2031-2027

תוספת מגורים
(יח"ד)

650

2,050

 400היתרים חומש אחרון
 250דיור מיוחד בשכונה הצפונית
(קטנות עד  50מ"ר)

 1,200בשכונה הצפונית (מהן  240קטנות
עד  80מ"ר)
 850באנ"מ אונו

45,000

60,000

כמחצית השטחים למימוש מידי

יתרת השטחים למימוש מידי ושטחים
שניתן לממש לאחר סלילת המשך 'דרך
התקווה'

תוספת תעסוקה ומסחר
(מ"ר כולל)
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 .5קריטריונים לעבודת הוועדה
בבואה לבחון את שאלת שינוי המעמד המוניציפאלי של מועצה מקומית גני תקווה ,נתנה הוועדה
את דעתה על הסוגיה מההיבטים הבאים:


התייחסות בחקיקה ובהנחיות בנוגע לתזמון ולתנאים הנדרשים לשינוי מעמד מוניציפאלי



מגמות דמוגרפיות ופיתוח



התנהלות כלכלית לאורך השנים



מצבה הכלכלי של גני תקווה כיום והצפוי בעתיד



השלכות שינוי המעמד המוניציפלי על גני תקווה

 .5.1.1התייחסות בחקיקה ובהנחיות לגבי תזמון ותנאים נדרשים לשינוי מעמד
מוניציפאלי
סעיף  3לפקודת העיריות מקנה לשר הפנים את הסמכות לשנות את מעמדה של מועצה מקומית
לעירייה.
"ראה השר כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני  -בין שהוא כולו או מקצתו
בתחומה של עירייה ובין אם לאו  -יהיו עירייה ,אם משום שזו משאלתם של
רוב תושבי אותו אזור ואם מסיבה אחרת ,רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה
בדבר אותו אזור ובמשאלותיהם של תושביו ,על ידי ועדה שלפחות אחד
מחבריה איננו עובד המדינה (להלן בפרק זה  -ועדת חקירה) ולאחר עיון
בתסקיר של ועדת החקירה רשאי הוא ,לפי שיקול דעתו ,להכריז שתושבי אותו
אזור יהיו עירייה".
החוק גם מתייחס לתזמון הראוי למהלך זה וקובע רף מינימלי לגודל אוכלוסיית הרשות כתנאי
נדרש לשינוי מעמדה לעירייה:
"השר לא יכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על עשרת אלפים יהיו
עירייה ,ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כי תושבי אזור
שמספרם אינו עולה על עשרת אלפים יהיו עירייה ,ובלבד שמספרם עולה על
חמשת אלפים".
רף זה לא משקף את הגודל שבו בפועל שינו מועצות מקומיות את מעמדן והפכו לעירייה.
סקירת הרשויות ששינו את מעמדן ממועצה מקומית לעירייה מעלה כי תזמון בחינת שינוי
מעמדה המוניציפאלי של גני תקווה ,מתאים ואופייני לשלב שבו מועצות מקומיות משנות את
מעמדן לעיריות .מתוך שמונה מועצות מקומיות שאותרו ששינו את מעמדן לעירייה ב20-
השנים האחרונות ,אוכלוסייתה של גני תקווה כיום גדולה משל ארבע רשויות1.

 1רמת השרון ומודיעין עילית הינן חריגות בכך שגודל האוכלוסייה בהן היה גבוה יותר בעת שינוי המעמד .בנוגע לרמת
השרון ההסבר לכך הוא שרמת השרון נמנעה במודע מלשנות את מעמדה לצורך הדגשת אופייה הלא-עירוני.
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טבלה מס'  :3אוכלוסיית הרשויות בעת שינוי מעמד מוניציפאלי
רשות

שנת שינוי המעמד
ממועצה מקומית לעירייה

אוכלוסיית הרשות
בשנת שינוי

המעמד2

מודיעין עילית

2008

41,254

רמת השרון

2002

40,220

באר יעקב

2021

28,874

אלעד

2006

28,236

חריש

2022

26,363

עראבה

2016

25,183

מע'אר

2021

23,901

כפר יונה

2014

20,852

גבעת שמואל

2007

20,833

יקנעם עלית

2006

19,873

כפר קאסם

2008

19,059

מעבר להתייחסות זו לא קיימת התייחסות נוספת בחוק לקריטריונים שרשות מקומית נדרשת
לעמוד בהם בבואה לבקש לשנות את מעמדה ממועצה מקומית לעירייה .עם זאת ,מסמך פנימי
משנת  2013של האגף למנהל מוניציפאלי במנהל שלטון מקומי מציין שיקולים מרכזיים נוספים
לבחינה ,כפי שיפורטו להלן .יצוין כי תוקפו של המסמך אינו מחייב ,והוא משמש את הוועדה
בעיקר כקווים מנחים שהוועדה בחרה לבחון את הסוגיה באמצעותם .מעבר לנושא הפיתוח
והגידול הדמוגרפי ,מצוינים במסמך גם נושא הניהול התקין לאורך השנים ,אופייה העירוני של
הרשות ,קיומם של תהליכי עיור ,מוסדות עוגן ברשות המשרתים את תושבי הסביבה ,וכן
נושאים כמו מקורות התעסוקה של תושבי הרשות ויציבות קואליציונית .כמו כן ,מצוין הצורך
לקבל את חוות דעתם של גורמים מקצועיים נוספים במשרד הפנים.

 .5.1.2מגמות דמוגרפיות ופיתוח
אוכלוסיית גני תקווה נמצאת במגמת גידול לאורך השנים וכיום אוכלוסיית הרשות עומדת על
 23,730תושבים 3.גני תקווה נמצאת בין  8המועצות המקומיות הגדולות מבחינת כמות התושבים.
בחמשת השנים האחרונות אוכלוסיית גני תקווה גדלה בכ4.22%-
 2מרשם האוכלוסין -אוכלוסיית הרשות לחודש אוקטובר בשנת ההכרזה כעיר.
 3לפי מרשם אוכלוסין אוקטובר .2021
 4נכון ליולי  2022מספר התושבים בגני תקווה עומד על  24,403תושבים.
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שיעור הגידול של גני תקווה הינה המגמה המשמעותית ביותר מבין כל רשויות האזור המוניציפלי.
בתרשים להלן ניתן לראות כי גני תקווה גדלה בשיעור של  5.22%בחמש השנים האחרונות.

כמו כן ,בשני התרשימים להלן ניתן לראות כי מגמת הגידול של גני התקווה מורכבת הן ממאזן
הגירה חיובי וגבוה והן מריבוי טבעי גבוה ,בהשוואה לרשויות האזור.
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ניתוח גילאי האוכלוסייה מלמד כי היא הרשות עם שיעור הילדים (עד גיל  )18הגבוה ביותר מבין
רשויות האזור ,ועם שיעורים נמוכים של תושבים מעל גיל .65

 .5.1.3מצב והתנהלות כלכלית
דירוג חברתי כלכלי ומדד איתנות פיננסית

גני תקווה עולה בדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאורך השנים ואף
עלתה מאשכול מספר  8לאשכול מספר  9במדידה האחרונה של הלמ"ס בדצמבר  .2020כניסתה של
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אוכלוסייה חזקה עשויה לצמצם את הביקוש לשירותי רווחה כמו גם גובה ההנחות בארנונה
למגורים עשוי להצטמצם בעתיד.
כמו כן ,אינדיקטור תמציתי לבחינת מצבה הכלכלי של רשות מקומית הוא מדד האיתנות הפיננסית.
מדד זה בוחן את חוסנה הכלכלי של הרשות על בסיס סדרת נתונים מהדוחות הכספיים של הרשות,
באופן השוואתי ליתר הרשויות המקומיות .המדד בנוי על שישה פרמטרים :הכנסות מארנונה
למגורים לתושב (בניכוי הנחות) ,הכנסות מארנונה שלא למגורים לתושב ,יתר הכנסות עצמיות
לתושב ,הכנסות מהיטלי השבחה לתושב (ממוצע של שלוש השנים האחרונות) ,מענק איזון (מודל)
לנפש והוצאות הרשות על פנסיה .גני תקווה מדורגת במקום ה( 193-מתוך  255רשויות).
מענק איזון
אינדיקטור חשוב לאיתנותה הפיננסית של רשות מקומית הוא מענק המודל (נתון זה כלול במדד
האיתנות הפיננסית שהוצג לעיל ,אך יש טעם להרחיב עליו בנפרד) .מענק המודל מחושב כפער שבין
היקף ההכנסה הפוטנציאלית לבין ההוצאה הנורמטיבית שהרשות צריכה לספק לתושביה .נוסחת
מודל מענק האיזון מציגה מענק מודל חיובי עד לשנת  .2019החל משנת  2020נוסחת מודל מענק
האיזון מציגה מענק שלילי לגני תקווה כפי שניתן לראות בתרשים להלן ,עיקר השינוי הוא בעלייה
באשכול הסוציו.

אומנם מענק המודל הינו שלילי ,אומנם קיימת נוסחת "החלקה" ולוקח מספר שנים עד שגני תקווה
לא תקבל מענק איזון בפועל .בנוסף ,קיים רכיב של שיפוי במענק בפועל שלוקח בחשבון את התשלום
לפנסיונרים ופרעון מלוות שאינו קשור לפער בין ההוצאה להכנסה של הרשות.
הכנסות והוצאות לתושב
לפי בחינת ההוצאה הנורמטיבית של גני תקווה בנפרד מנוסחת מודל מענק האיזון ,ניתן לראות כי
ההוצאה בפועל 5לתושב גבוהה מההוצאה הנורמטיבית שלה ב .40%-כמו כן ,ההוצאה בפועל של גני
 5בניכוי גירעון שוטף ,תקבולי מים ,תשלומי פנסיה ופירעון מלוות.
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תקווה דומה להוצאה בפועל החציונית של העיריות והמועצות המקומיות היציבות .מבחינת
הכנסות הרשות 6לתושב ,גני תקווה מכניסה  1.7%פחות מההכנסה החציונית לתושב של העיריות
והמועצות המקומיות היציבות.

יחד עם זאת ,גני תקווה אינה משופעת באזורי מסחר ותעסוקה ,וההכנסות של גני תקווה מארנונה
שאיננה למגורים לתושב נמוכה פי  7מגביית הארנונה החציונית של העיריות והמועצות המקומיות
היציבות.

תעריפי ארנונה
התרשים להלן מציג את השוואה בין התעריף הנורמטיבי ( ₪למ"ר) על פי נוסחת מודל מענק האיזון
לבין התעריף המשוקלל ( ₪למ"ר) של גני תקווה בכל פילוח סיווגים שונים 7.הפער הגדול ביותר בין
התעריפים הוא בסיווג משרדים ,שירותים ומסחר כאשר התעריף המשוקלל נמוך ב 67%-מהתעריף
הנורמטיבי.

 6בניכוי הנחות ארנונה ,מלוות לאיזון ומענקים לכיסוי גירעון מצטבר.
 7התעריף הנורמטיבי למגורים מתחשב במקדם שיטת החישוב.
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חשבון שוטף ומצטבר
בשלוש השנים האחרונות גני תקווה נמצאת באיזון בחשבון השוטף והגירעון המצטבר שלה הולך
וקטן .הנתונים מוצגים כשיעור מתוך סך ההכנסות8.

שיעור עומס מלוות
שיעור עומס המלוות מסך
המקומיות היציבות.

ההכנסות9

בגני תקווה דומה לשיעור החציוני של העיריות והמועצות

 8בניכוי הנחות ארנונה ,מלוות לאיזון ומענקים לכיסוי גירעון מצטבר.
 9בניכוי הנחות ארנונה ,מלוות לאיזון ומענקים לכיסוי גירעון מצטבר.
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הכנסות והוצאות תב"ר
רק למען קבלת תחושה עד כמה גני תקווה כבר כיום מנהלת תקציבי פיתוח בקנה מידה של עיר,
ניתן לקחת כדוגמא עיריות המנהלות תקציבים דומים או נמוכים ממנה כמו הוד השרון ( 104מיליון
 ,)₪גבעת שמואל ( 63מיליון  ,)₪בית שאן ( 35מיליון  )₪או אריאל ( 22מיליון .)₪
יש לזכור כי מעמד עיר אינו ניתן על בסיס חוסן פיננסי אלא יש לבחנו בין היתר על בסיס שיקולי
נפח פעילות ואלו בוודאי מרמזים על כך שגני תקווה נוהגת כעיר כבר כיום ולא כמועצה מקומית.

.5.2

מודל חוזה פני עתיד

מטרת המודל:
חיזוי מצבה העתידי של הרשות תחת הנחות של השינוי הצפוי בצד ההוצאות ובצד ההכנסות,
בעקבות הוספת יח"ד ושטחי תעסוקה ,תוך שקלול השינויים במענקים מהממשלה ,10התייעלות
ויתרונות לגודל .המודל מבוסס על נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של כלל הרשויות המקומיות,

 10בין היתר הקרן לצמצום פערים ,מענק איזון ,אובדן הכנסות בגין ביטול מעמד עיר עולים ועוד...
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מאגרי מידע מהלמ"ס ,מרשם אוכלוסין ומאגרים נוספים .המודל מניח כי לא יקרו משברים
חיצוניים בכלכלה המקומית.
פלט המודל –שינוי בהוצאה לתושב:

עיקרי הנחות מוצא:
 .1הכנסה מארנונה עסקית – מ"ר לפי נתוני תכנון ,שיעור הנחות לפי השיעור שהיה ברשות,
ותעריף משוקלל של הרשות ,או תעריף מהצו.
 .2הכנסה מארנונה למגורים – מספר יח"ד לפי נתוני תכנון ,גודל יח"ד במ"ר ובמספר הנפשות
לפי המצב הקיים כיום ברשות המקומית ,שיעור גבייה לפי ממוצע של  3שנים אחרונות.
 .3מענק איזון – הנחנו כי הרשות תפסיק לקבל מענק איזון ,לאור מענק מודל שלילי בשנתיים
האחרונות.
 .4סעיפי הכנסות של הרשות – הונח כי הכנסות ממשרד החינוך עבור כל יחידת דיור נוספת
יגדלו אך בשיעור מופחת של , 80%בנוסף ,מענק מיוחד ,מיועד ומלוות לאיזון לא יגדלו
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כתוצאה מהוספת תושבים לרשות .שאר סעיפי ההכנסות ימשכו בצורה לינארית ,זאת
אומרת שההכנסה ליח"ד תיוותר כפי שהייתה (הכנסות עצמיות ,הכנסות ממשרד הרווחה
ויתר הכנסות מהממשלה).
 .5סעיפי הוצאות של הרשות – הונח כי הוצאות המימון ליח"ד יגדלו אך בשיעור מופחת של
 , 50%בנוסף ,סעיפי ההוצאה שלא צפויים לגדול כלל כתוצאה מהוספת יח"ד :פירעון
מלוות ,ושכר פנסיונרים .יתר ההוצאות נמשכו בצורה לינארית (חינוך ,רווחה  ,מוניציפאלי
ומנהל כלל וכספי)11.
 .6עיר עולים וקרן צמצום פערים – הרשות לא הייתה מוגדרת עיר עולים ,וגם אינה זכאית
למענק הקרן לצמצום פערים.
 .7תשלומים מנתב"ג – 12בשנים האחרונות גני תקווה הייתה זכאית למענק רשויות הסמוכות
לנתב"ג בסכומים כמתואר בטבלה הבאה:
מענק לרשויות סמוכות לנתב"ג 2018-2021
(באלפי ) ₪
שם רשות
גני תקווה

2,021

2,020

2,019

2,018

1,764

3,306

3,208

3,208

סכום זה השתקף בהוצאה לתושב של אותה השנה .לפי הערכות סכום זה ילך ויפחת עד
לשנת  , 2030ויעמוד על שני שליש מגובהו ,לכן מההוצאה העתידית של הרשות הופחתו 1.25
מלש"ח.
נתוני תכנון המשפיעים על המודל:
 .1תמ"מ  21/3ותמ"מ /23/3א
 .2תמ"מ  – 39/21/3אנ"מ אונו
 – 429-0767434 .3גוש ( 6716שכונה צפונית חדשה)

 11בדרך כלל ניכרת מגמת התייעלות בסעיף הוצאה מנהל כללי וכספי לאורך העשור האחרון ,אך כיוון שבשלוש הרשויות
שיעור ההוצאה על סעיף זה עלה בקצב גבוה יותר מקצב גידול האוכלוסיה ,שיערנו שלא יהיה תהליך התיעלות ,ולכן
מקדם ההצמדה עבור כל יח"ד יהיה לינארי של .100%
 12יודגש כי הנחת העבודה של הוועדה ,כפי שהוצגה עבורה על ידי יועציה הכלכליים ,היא המשך קבלת תשלומים
מנתב"ג כפי שקרה בשנים האחרונות .עם זאת ,אין מדובר בחובה על פי חוק ,או אף כזו המעוגנת בהסכם .נכון להיום
לא ברור האם בשנת  2022יזכו הרשויות להכנסה זו ובאיזה שיעור .על כן ,מדובר בהערכה לא מחייבת המבוססת על
נתוני השנים האחרונות.
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הטבלה להלן מציגה את הצפי התכנוני לרשות בשנת :2031

לגני תקווה חסרים  3,680אלפי  ₪מדי שנה בשביל להיות ברמת הוצאה של חציון העיריות
והמועצות המקומיות היציבות (נכון לנתונים  .)2019בעתיד ,על פי המודל ,ההוצאה לתושב של
גני תקווה צפויה להשתפר ב 10.52-אחוזים הודות לעודף מובנה צפוי של  19.1מלש"ח.

.5.3

השלכות שינוי המעמד על גני תקווה

ממועצה מקומית לעירייה – משמעויות נגזרות
להלן יוצגו המשמעויות השונות שיש לשינוי מעמדה המוניציפאלי של רשות מקומית ממועצה
מקומית לעירייה כפי שעלו מהשוואת פקודת העיריות לפקודת המועצות המקומיות .הממצאים
מראים כי בהקשר של חופש פעולה פיננסי ודיווחים או אישורים ממשרד הפנים בגין מהלכים
בתחום זה ,על עירייה מוטלות מעט פחות חובות רגולטוריים מאשר על מועצה מקומית .בכלל זאת
ניתן למנות רגולציה על הלוואות ,ערבויות ומכרזים שהרשות המקומית מבצעת .גם בסוגיות כמו
פיטורי עובדים ותקני משרות אמון ידה של עירייה מעט חופשית יותר משל מועצה מקומית.
לעומת זאת ,ישנם גם הקשרים בהם החובות המוטלות על עירייה גדולים יותר מאשר על מועצה
מקומית ,כאשר הבולט שבהם הוא מספר ועדות החובה שעירייה נדרשת למנות לעומת המועצה
המקומית.
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מעבר להבדלים אלו שקיבלו ביטוי ברור בחקיקה ברמות השונות ,חוקרים שבחנו סוגיה זו עמדו על
תופעה שבאה לידי ביטוי בפסיקה בפועל .במספר מקרים ,בתי הדין הכירו במועצה מקומית כגוף
נבחר המייצג קהילה מגובשת ולפיכך בעל הסמכות לקחת חלק בעיצוב נורמות מסוימות של הנעשה
במסגרת הקהילתית .לעומת זאת ,עירייה הינה גוף אשר נבחר לנהל אורח חיים פחות קהילתי .על
בסיס הבדל זה פסק בית המשפט במספר הקשרים שסמכות העירייה להתערב בנורמות המעוצבות
על-ידי תושבי העיר הינה פחותה מזו של מועצה מקומית .יש לציין שעירייה יכולה להתגבר על פער
זה באמצעות יצירת רובע עירוני – כלי אשר החקיקה מעמידה לעיריות בלבד .רובע עירוני יכול לתת
ביטוי להתאגדותה של קהילה מובדלת בעלת אורחות חיים נפרדים בתוך תחום השיפוט העירוני.
עם זאת ,עד היום בוצע שימוש זניח ,בשני מקרים בלבד ,במימוש רובע עירוני.
ניתן לסכם ולומר כי המשמעויות משינוי המעמד ממועצה מקומית לעירייה הן מינוריות .זאת ועוד,
ככל שהחקיקה המוניציפאלית מתקדמת ומתחדשת ,כך מצטמצמים ההבדלים בין מועצה מקומית
לעירייה 13.להלן יפורטו ההבדלים בין עירייה למועצה מקומית בחלוקה לנושאים.
ועדות חובה לפי מעמד מוניציפאלי
מספר ועדות החובה בעירייה גדול יותר .הוועדות הבולטות שחובת הקמתן מוטלת על עירייה ולא
על מועצה מקומית הן ועדות הכספים 14והחינוך15.
מועצה אזורית

מועצה מקומית

עירייה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

ועדה משנה לתכנון ובנייה

ועדה משנה לתכנון ובנייה

ועדה משנה לתכנון ובנייה

ועדת הנהלה

ועדת הנהלה

ועדת מל"ח

ועדת מל"ח

ועדת ביטחון

ועדת ביטחון

ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת

ועדת הנחות

ועדת הנחות

ועדת הנחות

ועדת כספים
ועדת מל"ח

ועדה לאיכות הסביבה
ועדה לבטיחות בדרכים

 13יש לציין כי כל הכתוב מתייחס למצב החוקי הקיים ולא להבדלים לפי הצעת חוק העיריות שטרם קודמה מעבר
לקריאה ראשונה בשנת  -2007בו למיטב הבנתנו מבוטלת החלוקה בין עיריות ומועצות מקומיות.
 14בין בעירייה ובין במועצה מקומית התקציב בכל מקרה מאושר במליאת המועצה ולא בוועדת הכספים .בעירייה בה
יש חובת הקמה של ועדת כספים ,חובה להציג את התקציב בפני ועדה זו קודם שיוצג למועצה.
 15הוועדה מחויבת בחוק לייזּום ותכנון פעולות בתחום החינוך ואישורן במליאת המועצה.
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ועדת חינוך
ועדה לקידום מעמד הילד
ועדה למאבק בנגע הסמים

ועדה למאבק בנגע הסמים

ועדה למאבק בנגע הסמים

ועדת ערר על קביעת ארנונה ועדת ערר על קביעת ארנונה ועדת ערר על קביעת ארנונה
כללית
כללית
כללית
ועדה לקליטת עלייה

ועדה לקליטת עלייה

ועדה לקליטת עלייה

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

ועדת רכש ובלאי

ועדת רכש ובלאי

ועדת רכש ובלאי

ועדת תמיכות

ועדת תמיכות

ועדת תמיכות

ועדה חקלאית

ועדה חקלאית
מסוימים)

(בתנאים ועדה חקלאית
מסוימים)

(בתנאים

ועדה להנצחת זכרם של ועדה להנצחת זכרם של נרצחי ועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור
טרור
נרצחי טרור
ועדה
ומבנים

להקצאת

קרקעות ועדה
ומבנים

ועדה לשימור אתרים

להקצאת

קרקעות ועדה
ומבנים

להקצאת

ועדה למיגור אלימות

ועדה למיגור אלימות

ועדה לשימור אתרים

ועדה לשימור אתרים

קרקעות

יש לשים לב כי בעוד שבעיריות ועדת הנהלה היא ועדת רשות ,הרי שבמועצות מקומיות היא בגדר
חובה ,כאשר אין הכרח למנות ועדת כספים בהן.


סדרי עבודה בוועדות החובה
החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולות של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מניין
חוקי .במקרה בו היו הקולות שקולים בהצבעה:
בעירייה – ההצעות השקולות יובאו להכרעת המועצה .במועצה מקומית ובמועצה אזורית
– ההצעה נדחית .משמעותו של סעיף זה ,היא כי ראש עירייה יוכל לרוב להעביר החלטות
צמודות ביתר קלות מאשר ראש מועצה מקומית ,עקב העובדה ששוויון אין פירושו דחייה.



ועדת פיטורין – שיעור חברי המועצה בתוך הוועדה :עירייה -לפחות  .10%מועצה מקומית-
לפחות  .25%מועצה אזורית 50% -לפחות.



ועדת רכש ובלאי – בעירייה הרכב הוועדה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור.
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מתן שמות למקומות ציבוריים – רשות רשאית לשנות מספר ושם של רחוב בחודש
אוקטובר בכל שנה ,בעירייה  -אם אישרה זאת המועצה ברוב של  3/2מחבריה.

חובות בתחום הניהול הפיננסי


הלוואות רגילות – העירייה רשאית ללוות כספים ,מכוח צו של השר ובהתאם לכללים
שנקבעו בצו ,מכל אדם ועבור כל מטרה שתאושר על ידי השר .במועצה מקומית או אזורית
נדרש אישור הממונה ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו הכינון או שהוטלו על-ידי הממונה,
למטרה שאישר הממונה .לפי הנוהג המקובל בפועל נדרש אישור השרים לכל אשראי לזמן
ארוך.



הלוואות זמניות – הרשות רשאית ליטול הלוואת-שעה מאת הבנק שבו מוחזק חשבון
הרשות .התנאי הנדרש מעירייה :סכום ההלוואה לא יעלה בשום זמן על  5%מן ההכנסה
המשוערת שלה בתקופת התקציב השוטף ובתנאי שסך כל ההלוואות ייפרע מתוך ההכנסה.
במועצה מקומית /אזורית נדרש בנוסף אישור הממונה בכל סכום.



ערבות – רשות גם רשאית לערוב ,באישור השר ,לחיובו של אחר ,למטרה מהמטרות
שהמועצה מוסמכת להן ,ובלבד שסך כל הערבויות לא יעלה בכל עת על  10%מתקציבה
אותה שנת כספים .בעירייה -כל עוד סך הערבויות לא עלה על  3%היא רשאית לערוב לחיובו
של אחר אף ללא אישור השר.

מכרזים והעסקת עובדים


התקשרות בפטור ממכרז
עירייה רשאית לאשר מכירת דירת מקרקעין בלא מכרז בתמורה שלא תפחת מ25%-
מסכום שנקבע בשומת מקרקעין שנערכה על-ידי שמאי מקרקעין ,כפי שייקבע על-ידי
המועצה בהחלטה של רוב חבריה ,בשל מצבו החומרי של המחזיק בדירת המגורים
ובכפוף לתנאים נוספים.



חוזים החייבים במכרז
מכרז זוטא הוא מכרז שאינו פומבי ,הנערך בדרך של פנייה אל מספר ספקים או קבלנים
הכלולים ברשימה .זהו למעשה מסלול מהיר יותר לחתימת חוזים ,לאור הסכום הקטן
יחסית של ההתקשרות .עירייה יכולה לעשות שימוש בכלי זה גם מקרים של
התקשרויות בסכום גבוה יותר ממועצה מקומית:
מספר הספקים אליהם פונה הרשות במכרז זוטא שונה בין עירייה לבין מועצה
מקומית /אזורית ,כתלות בערך החוזה (תתי טווחים בתוך הטווח שפורט לעיל) .יודגש
כי נושא זה אינו משפיע על תקציב הרשות אלא רק מעניק לעירייה חופש פעולה מעט
נרחב יותר בכל הנוגע להתקשרויות בהיקפים קטנים.
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חובת שיתוף פעולה תעשייתי בעירייה
החקיקה כיום מטילה חובה על עיריות לדרוש מספקי חוץ עמם הן מתקשרות ביצוע
רכש גומלין ושיתוף פעולה תעשייתי .חובת שיתוף הפעולה חלה על התקשרות באם
שוויה עולה על סכום השווה ל 5-מיליון דולר ארה"ב .בהתקשרות המשך ,להתקשרות
ששוויה עולה על סכום בש"ח השווה ל 5-מיליון דולר ארה"ב ,ושוויה עולה על סכום
בש"ח השווה ל 500,000-דולר ארה"ב ,הנעשית בתוך תקופה של חמש שנים מיום
ההתקשרות המקורית.



מינוי עובדים
במועצה מקומית ואזורית – לפני איוש כל משרה ,החל מהדרג הנמוך ביותר ,מלבד
מורים ומורות) ,לפני פרסום מכרז ואף קליטת עובד זמני – יש לשלוח טופס בקשה
ל'אישור נחיצות משרה' לאגף כ"א ושכר במשרד הפנים .על הטופס יחתמו ראש
הרשות ,הגזבר והאחראי על משאבי אנוש .האחרון יפרט את נחיצות המשרה .לטופס
יצורפו מסמכים נוספים ,כמפורט בנוהל.
בעירייה ובמועצה מקומית של מעל  10,000תושבים – על פי חוזר מנכ"ל  1/2011רשאי
ראש הרשות למנות  2משרות אמון ,בחוזה מיוחד ובאישור המועצה .הפער בין עירייה
למועצה המקומית נעוץ במשרת עוזרים לסגני ראש רשות בשכר כאשר בעירייה ניתן
למנות שני עוזרים ובמועצה מקומית גדולה עוזר אחד בלבד.



תנאי שכר

חוזר מנכ"ל  02/2021מגדיר מספר פערים בין עירייה למועצה מקומית בכל הנוגע לתנאי השכר.
שכר יסוד -מגדיר כי תנאי שכרו של ראש עירייה של פחות מ 100-אלף תושבים יהיו  92%משכר
יסוד של שר ,ואילו שכרו של סגן ראש רשות יעמדו על  87%משכר יסוד של שר .זאת בניגוד
למועצה מקומית ואזורית ,אשר בהן שכרו של ראש המועצה הפורש יעמוד על  87%משכר יסוד
של שר ושל סגן ראש מועצה הפורש על  .82%כלומר -פער של  5נקודות האחוז לרעת ראש
הרשות ולסגנו במועצה לעומת עירייה.
תנאי החזקת טלפון -עובד בחוזה אישי בעירייה של פחות מ 100-אלף תושבים יזכה ל₪ 160-
החזר טלפון לעומת  ₪ 140במועצה מקומית או אזורית.
אחוזי משרה -תיקון לחוזר מנכ"ל  1/2011הגדיר פער מסוים בין מועצות מקומיות גדולות (מעל
ל 15,000-תושבים) לבין עיריות קטנות (מתחת ל 50,000-תושבים) .לפי חוזר זה ,ניתן למנות
במועצה מקומית/אזורית יועץ משפטי במיקור חוץ ,ואסור לעשות כן בעירייה ,ללא קשר
לגודלה ,ועליו להיות מועסק ב 100%-משרה .בנוסף ,שכרו של מבקר העירייה הינו  85%בעוד
שבמועצה מקומית או אזורית גדולה הטווח הוא  90-80אחוזים .פער אחרון הינו בכל הנוגע
לאחוזי השכר של מנהל מחלקת החינוך ,כאשר בעירייה הוא  75-70אחוזים בעוד שבמועצה
מקומית או אזורית גדולה הוא  70-60אחוזים.
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 .5.3.1רובע עירוני
היתכנות להקמת רובע עירוני -החקיקה כיום לא מאפשרת הקמת רובע עירוני במועצה
מקומית אלא בעירייה בלבד.

 .5.3.2הבדלים בפסיקה
סקירה השוואתית בין הוראות ההסמכה לעיריות לבין הוראות ההסמכה למועצות
המקומיות מצביעה על הבדלים במספר מאפיינים16.


הרמה הנורמטיבית של החיקוק המסמיך
בכל הנוגע לעיריות ,הסמכויות מצויות בפקודת העיריות שהיא חקיקה ראשית אותה
מחוקקת הכנסת .בנוגע למועצות מקומיות הסמכויות הכלליות מצויות בצווי המועצות
המקומיות ,שהם דברי חקיקת משנה ששר הפנים מתקין17.



אופן ורמת הפירוט
בכל הנוגע לעיריות הוראות ההסמכה כוללות פירוט רב .תחילה מופיעה רשימה מפורטת
של חובות פרטניות ,לאחר מכן רשימה מפורטת של סמכויות פרטניות ,ולקראת הסוף –
סמכות כללית .בנוגע למועצות מקומיות הוראות ההסמכה מתחילות בסמכות כללית,
המנוסחת בלשון רחבה ביותר ,ולאחר מכן מופיעה רשימה קצרה של סמכויות (ללא הבחנה
בין חובות לבין סמכויות).
פסקי דין שניתנו בעבר התבססו על שינויים אלה וראו בהם בסיס להבדלים הקיימים
בהיקף סמכויותיהן של הרשויות המקומיות השונות .לדוגמה ,בפרשת יזראמקס ()1968
השווה בית המשפט את נוסח הוראות ההסמכה שבפקודת העיריות לצווי המועצות
המקומיות בעניין הגבלות על עסקים .בעוד שבצו המועצות המקומיות יש למועצה
המקומית סמכות כוללת להסדרה של "עסקים" ,הרי שבפקודת העיריות הוענקה סמכות
לרשימה מוגדרת של חנויות וסוגים מסוימים נוספים של עסקים .בית המשפט התבסס על
הבדל זה ,וקבע כי תחנת דלק איננה נחשבת "חנות" ,ולפיכך לעירייה אין סמכות להורות
על סגירתה בשבת .בפרשת ינוביץ ( )1986אישר בית המשפט למועצה מקומית רמת השרון
לאסור את פתיחתה של חנות לממכר מוצרי מין .בית המשפט הבחין בין מועצות מקומיות
לבין עיריות ,וציין כי בדיקה של הוראות ההסמכה מעלה כי בצווי המועצות המקומיות
ישנה הסמכה רחבה יותר מאשר בפקודת העיריות .בית המשפט הציע לתלות את ההבדל
בקיומו המשוער של אופי קהילתי מגובש והומוגני במועצות מקומיות לעומת אופי מעורב
והטרוגני של עיריות.
מכל מקום ,נראה שבשנים האחרונות בתי המשפט מטשטשים את ההבחנה שבין רשויות
המקומיות השונות ,ונוטים להתייחס לכולן כאל בעלות אופי משותף .בתי המשפט נמנעים
מלהתבסס על הבדלים בהוראות ההסמכה ,והם שואפים להתייחס אל הרשויות המקומיות
באופן דומה ,ללא דקדוק בניסוח של הוראות ההסמכה.

 16הבדלים אלו צוינו בספר "המשפט והמקום :משפט השלטון המקומי בישראל" -ד"ר נחמיה אבנרי.2013 ,
 17משפט השלטון המקומי -סעיף  :6.1.5סמכויות של עיריות ומועצות מקומיות :מהבחנה להשוואה.
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 .5.3.3סיכום שיקולי הוועדה
כפי שנסקר לעיל ,שינוי מעמדה של גני תקווה לעירייה הולם את המוגדר בתקנות וגם את הנהוג
בפועל בנושא .לשינוי המעמד המוניציפאלי יש השלכות יחסית מינוריות ,הנוגעות למידת
העצמאות והסמכות שיש לרשות המקומית ולהפחתה מינורית של מידת הפיקוח עליה .שינוי זה
בא לידי ביטוי בהקשרים של הלוואות ופיננסים ,מינוי עובדים ותקנים ,עבודת ועדות המועצה
ועוד.

 .6מהלך עבודת הוועדה
הוועדה קיימה מספר ישיבות פנימיות וכן דיון וסיור פומביים .בפני הוועדה הוצגו עמדות גני תקווה
ומחוז מרכז של משרד הפנים וכן נתונים כלכליים ,תכנוניים ודמוגרפים .חומרים אלו נבחנו בקפידה
על ידי הוועדה .כמו כן ,ניתן משקל להתרשמות חברי הוועדה מבעלי התפקידים בגני תקווה ,ממידת
מעורבותם בפיתוח המואץ של המועצה ומיחסי הגומלין ביניהם לבין נבחרי הציבור במועצה.

 6.1תמצית עמדות הצדדים
 6.1.1מועצה מקומית גני תקווה


הבשילה העת לקביעת מעמדנו כעיר ,כיום בגני תקווה למעלה מ 24,000-תושבים .למועצה
ועדה עצמאית לתכנון ובנייה ,מערכת חינוך מפוארת שזכתה בפרס חינוך ארצי וסל איכותי
של שירותים לתושב.



 21%מהתושבים בגילאי  .7-18רק  40%נולדו בגני תקווה ,עוברים לגור בגני תקווה בעיקר
מקרית אונו ,פתח תקווה ,רמת גן ותל אביב.



במועצה כ 500 -תלמידים חדשים בכיתה א' 5 ,בתי ספר ממלכתיים 3 ,בתי ספר דתיים,
חטיבת ביניים ותיכון.



המועצה רואה חשיבות בהעצמת ההון האנושי והשקיעה רבות בשינוי ארגוני .גני תקווה
הוכרזה ע"י משרד הפנים בשנת  2021כרשות עצמאית והחלה בהתאמת המבנה הארגוני
לפיתוח המואץ ובכללם :חידוד הגדרות בעלי התפקידים ,פיתוח והעצמת עובדים ,הקמת
מוקד רואה .בנוסף מתקיימים :הכשרות ופיתוח מקצועי ,שימוש בכלים טכנולוגיים,
פיתוח של תרבות גיבוש ,הכרה והערכה ,חופש פעולה מקצועי והטמעת תהליך הערכה
ומשוב.



שטח הרשות 2,158 -דונם .מדד סוציו-אקונומי – .9

צפי לשנת 2035


תושבים

בתי אב

בתי עסק

צפיפות ברוטו

24,433

7,670

280

10.2

32,000

9,500

1,500

15

למועצה תכנית מתאר כוללנית ,תכנית  429-0479022אושרה בדצמבר  .2021בהתאם
לתכנית מספר תושבים מקסימאלי  .32,000 :בחלק הצפוני (מתחם  - )4אזור בערוב
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שימושים הכולל תוספת של  1200יח"ד  250,000 ,מ"ר מסחר ותעסוקה .בתוכנית המפורטת
אישרה הועדה המחוזית תוספת של  500יח"ד קטנות 250 ,במגרשים ציבוריים .בהתחדשות
עירונית (מתחם - (2תוספת של  - 508יח"ד.


תוספת של  508יח"ד במתחם  2מתחם הרמה :התכנית הכוללנית מאמצת את תכנית עיבוי
בינוי במתחם הרמה ( ( 455-0153890ומוסיפה על  408יח"ד הקיימות 250 ,יח"ד חדשות,
תוך חיזוק מבנים קיימים ומתן פתרונות חניה ציבורית .תמ"א  38/1בקידום עצמאי .סה"כ
 22מבנים ,פוטנציאל תוספת של כ 250-יח"ד .חמישה מבנים הושלמו ,שניים בבנייה ,אחד
בהליך היתר וחמישה בהליך מידע מקדים.



תכנית הגוש הצפוני (מתחם  ,)4תכנית המקדמת הליכתיות ,תחבורה ציבורית ואופנים.
תכנית בערוב שימושים שתאפשר לתושבי גני תקווה ובקעת אונו לעבוד בסמיכות לביתם,
ובכך להפחית את התלות בדרכים האזוריות.



תחבורה ציבורית -תכנית המטרו וקווי הרכבת הקלה משאירים את גני תקווה ללא כיסוי .
המענה :הסדרת נתיב לתחבורה ציבורית בדרך התקווה המחובר לנת"צ בלוי אשכול
בקריית אונו ודרכו לתחנות המטרו על  M2,3ולתחנות הרק"ל .מערכת שבילי אופניים
יישובית המתחברת אל המערכות האזוריות .פתרונות לתחבורה שיתופית.



החל משנת  ,2018למועצה ועדה מקומית לתכנון ובניה.



מוגדרים כרשות יציבה .איזון בתקציב שוטף החל משנת  ,2016היקף התקציב השוטף לשנת
 2022הינו כ 160.7 -מיליון  .₪הכנסות מארנונה בתקציב  2022מסתכמות לסך של כ66-
מיליון  ₪והן מהוות כ ,41%-כ 97%-גבייה שוטפת ( 99%בשנה העוקבת) .ההנחות בארנונה
מהוות כ 6%-מסך חיוב הארנונה -מיצוי אחוז מקסימלי הניתן על פי חוק (בכל הקטגוריות
בהנחות) .יחס ההכנסות העצמיות בניכוי הנחות ארנונה ,עומד על כ.60%-



המועצה מבצעת צעדים להתייעלות ומיקסום הכנסות :ביצוע סקר מדידות ארנונה
ומדידות שוטפות על מנת לגבות ארנונה מדויקת .ניצול מקסימלי של מבני הציבור לצורך
הגדלת הכנסות משכירות .מיקסום הכנסות ממכירת שטחי פרסום .פריסת מתקני פוטו-
וולטאי על גגות מבני ציבור ומוסדות חינוך .החלפת תאורת הרחובות ותאורה במבני ציבור
ומוסדות חינוך לתאורה חסכונית (תאורת לד) וכן התייעלות וחסכון בשימוש במזגנים.
עלייה במחזור והכנת תכנית אסטרטגית לטיפול במחזור .התייעלות באיסוף אשפה (רכישת
משאית גזם ,מערכות בקרה) .התייעלות בניקוי רחובות (רכישת מכונות טיאט ,הגברת
פיקוח) .דיגיטציה (סריקות ,חיתום דיגיטלי ,צמצום השימוש בנייר) ,ניהול אינוונטר,
בתהליך העברת רכבי המועצה לרכבים חשמליים .בתהליך איחוד תאגידים עירוניים.

 6.1.2מחוז מרכז משרד הפנים


הרשות מתנהלת בצורה מקצועית ואחראית ,אחד המדדים לכך הינו תלונות הציבור.
בגני תקווה רוב התלונות נפתרות באמצעות פניות הציבור ,לפני שהן מגיעות אל
המחוז במשרד הפנים.



בסיור במועצה ראינו מקרוב פרויקטים הממומנים על ידי תבר"ים המאושרים על
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ידי מחוז מרכז במשרד הפנים ,מבוצעים בצורה מרשימה ,אסתטית ומתוחזקים
בסטנדרט גבוה מאוד ועל כך המועצה ראויה לשבח.


ברשות תקציבי פיתוח רבים .הפער בין הארנונה למגורים לארנונה שלא למגורים
גדול 94% ,לעומת  .6%אזורי המסחר והתעשייה באזור הצפוני צפויים למתן מעט
את הפער.



אחד הדברים המאפיינים את הרשות הוא חשיבה מחוץ לקופסא .מבחינת יזמות,
פיתוח ,התייעלות וחסכון ורואים לכך הרבה דוגמאות בשטח.



במכרזי כוח אדם משתתפים מועמדים רבים הבולטים ברמתם הגבוהה .אלו מגיעים
להתמודד על התפקיד בשל שמה הטוב של הרשות במרחב .כשותפים למכרזים אלו
נאמר כי עובדי הרשות נבחרים בקפדנות ושימת לב רבה .ברשות שדרה ניהולית
מקצועית ואיכותית.



גם בשירות לתושב המועצה מצטיינת הן מבחינת זמינות בעלי התפקידים והשירותים
והן מבחינת מענה למגוון התושבים ברשות ,מערכת חינוך ברמה גבוהה ופתרונות
לבעיות שפ"ע.

 6.1.3מנהל התכנון


תומכים בשינוי המעמד המוניציפאלי של המועצה המקומית גני תקווה והפיכתה לעיר.

 .7מסקנות הוועדה
כמפורט בהרחבה בפרק הנימוקים להמלצת הוועדה ,עולה כי גני תקווה עומדת במרבית הפרמטרים
אשר הוצבו על ידי הוועדה כאבני בוחן .תמציתם מובאים להלן:


גודל אוכלוסיית הרשות :אוכלוסיית גני תקווה מונה ( 24,403יולי  ,)2022התואם לשלב
שבו מועצות מקומיות משנות את מעמדן לעירייה.



גידול דמוגרפי :גני תקווה צמחה בכ 22% -בתוך חומש .עם שיעור גידול שנתי ממוצע של
 - 5.22%בעוד שהנתון החציוני של מועצות מקומיות בארץ עומד על  1.53%בלבד.



ממוצע מאזן הגירה של חמש השנים האחרונות בגני תקווה עומד על למעלה מ 3.6%-כאשר
הנתון החציוני של מועצות מקומיות או עיריות עומד על כ 0.1%-בלבד.



אוכלוסייה צעירה :שיעור אוכלוסיית גילאי  18-0בגני תקווה עומד על  .33%נתון זה גבוה
ב 3-נק' האחוז מהנתון החציוני עבור מועצות מקומיות ועיריות יציבות ,והגבוה ביותר
מבין רשויות האזור.



ניהול תקין לאורך השנים :הרשות מוגדרת כרשות יציבה ע"י משרד הפנים ,ומתנהלת
כשורה לאורך השנים.



ארנונה עסקית ועצמאות כלכלית :גידול במ"ר העסקי לעומת הגידול ביח"ד התוספתיות.
גני תקווה עתידה לגדול ב 41%במספר יח"ד עד  ,2031אולם הגידול במ"ר העסקי יהיה
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משמעותי יותר ,של  .536%ארנונה עסקית תהווה מקפצה עבור גני תקווה ,שכיום סובלת
ממחסור ,כתוצאה מכך הרשות צפויה לשפר את מצבה בכ 11%-בעשור הקרוב (לפי מודל
חפ"ע).


השלכות רוחב לשינוי המעמד המוניציפאלי :גני תקווה היא המועצה המקומית השמינית
בגודל אוכלוסייתה.



פיתוח באופי עירוני :האזורים החדשים של הישוב שנבנו בשנים האחרונות מאופיינים
במגדלי מגורים בצפיפות עירונית .השכונה הצפונית שאושרה לאחרונה מתוכננת אף היא
בצפיפות עירונית ,וכוללת עירוב שימושים עם מסחר ותעסוקה להתפתחות תפקוד כלכלי
(שלא קיים כיום בישוב) .אלה יחזקו את אופיו העירוני של הישוב.



היקף פעילות :בשנים האחרונות גני תקווה מנהלת תקציב פיתוח בהיקפים של עיר (למעלה
מ 87-מלש"ח) ולא מועצה מקומית – חציון ההוצאה של ערים בתב"ר עומד על  98מלש"ח,
ואילו הנתון החציוני של מועצות מקומיות עומד על  15מלש"ח בלבד.



תפקוד הרשות :חברי הוועדה התפעלו מהיצירתיות ,היזמות והיכולת לפצח אתגרים (לא
מועטים) של ראשת המועצה .ניהול המועצה כל כך ייחודי ,עד כדי שהוועדה מבקשת לנצל
במה זו ולהמליץ למשרד הפנים להביא בעלי תפקידים בשלטון המקומי להשתלמות בגני
תקווה .כך יוכלו ללמוד מקרוב כיצד ניתן לנצל עד כדי מקסימום משאבים ,כיצד ניתן
לרתום שותפים רבים למהלכי עומק וכיצד ניתן להטמיע חשיבה עסקית בניהול רשות
מקומית.



הון אנושי :חברי הוועדה התרשמו מבעלי התפקידים עימם נפגשו במהלך הדיון והסיור.
ניכר כי המשותף לכלל בעלי התפקידים ,הם מקצועיות ראויה לציון ,חדוות עשייה,
יצירתיות ו שיתופי פעולה פנים ארגוניים .בנוסף לכך ,התרשמו חברי הוועדה מאווירה
הטובה וה שיתופית בין בעלי התפקידים דבר שאפשר את ההישגים המרשימים אליהם
הגיעה הרשות.



נבחרי ציבור :ניכר כי נבחרי הציבור במועצה הינם שותפים מלאים לתהליכים המתחוללים
ברשות .דבר זה בה לידי ביטוי במחויבות שלהם לאפשר תהליכי רוחב ועומק ברשות כאשר
מטרת העל שלהם היא – שיפור השרות לתושב והפיכת גני תקווה למקום בו אנשים בוחרים
לגור .נתוני ההגירה אל גני תקווה מעידים על כך עשרות מונים .דברי חברי המליאה במהלך
הסיור והדיון ,מעידים על חוזק קואליציוני הנדרש במעבר ממעמד של מועצה מקומית
למעמד של עיר.
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משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז

 .8המלצות הוועדה
לאור כל האמור בפרקי הדו"ח השונים ,ממליצה הוועדה לאשר את שינוי מעמדה של גני תקווה
ולהכריז עליה כעירייה .הוועדה סבורה כי יש לתת את הדעת על:
א .בחינת עתודות הפיתוח עבור גני תקווה ופוטנציאל יצירת שיתופי הפעולה במרחב.
ב .זירוז פעילות עבור פתרונות נגישות ותחבורה ציבורית בעקבות הגידול המשמעותי שאינו
נמצא בקנה אחד עם התשתיות התחבורתיות.

הגדרת תפקיד

שם

תאריך

7.7.2022

יו"ר הוועדה

מר גבריאל מימון

7.7.2022

חברת ועדה

גב' טליה עומר

7.7.2022

חבר ועדה

מר מייאס זאחלקה

7.7.2022

חבר ועדה

מר ירון טוראל

7.7.2022

חבר ועדה

מר אבשלום שלומוב
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חתימה

משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז

חתימות חברי הוועדה

 .9רשימת נספחים:
 .1כתב מינוי הוועדה
 .2הרחבת כתב המינוי
 .3רשימת משתתפים דיון וסיור פומבי ועדה

נספח  :1כתב המינוי הוועדה הגאוגרפית לבחינת איחוד רשויות ושינוי מעמד מוניציפלי מיום 10
באפריל 2022

41

משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז

נספח  :2הרחבת כתב המינוי הוועדה הגאוגרפית לבחינת איחוד רשויות ושינוי מעמד מוניציפלי
מיום  23במאי 2022
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משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז

נספח  :3רשימת המשתתפים בישיבות הוועדה

מספר
ישיבה

תאריך

רשימת המשתתפים
43

1

20.06.2022

משרד הפנים
מנהל הפיתוח
ועדה גאוגרפית מרכז
מר גבריאל מימון ,יו"ר הוועדה
מר אשר אברג'ל ,יו"ר ועדת מרכז
גב' טליה עומר ,חברת ועדה
מר אבשלום שלומוב ,חבר ועדה
מר מייאס זאחלקה ,חבר ועדה
מר ירון טוראל ,חבר ועדה
גב' אילנית ואהל ,מנהלת הוועדה
מר עודד סטקלוב ,יועץ הוועדה לענייני כלכלה מוניציפאלית
גב' נעמה רינגל ,יועצת הוועדה לענייני תכנון
גב' מיטל ברבי ,נציגת מחוז מרכז משרד הפנים
גב' ליזי דלריצ'ה ,ראש המועצה המקומית גני תקווה
מר עומר שלומוביץ ,סגן וחבר המועצה המקומית גני תקווה
מר יניב אנגל ,חבר המועצה המקומית גני תקווה
מר טל מתתיהו ,חבר המועצה המקומית גני תקווה
מר שרון גל דרור ,חבר המועצה המקומית גני תקווה
מר ניר אריאלי ,מנהל אגף התפעול ושפ"ע ,המועצה המקומית גני תקווה
מר קובי זמיר ,מנהל אגף החינוך והנוער ,המועצה המקומית גני תקווה
גב' דליה לין ,מנכ"לית המועצה המקומית גני תקווה
מר ערן חמו ,מהנדס המועצה המקומית גני תקווה
גב' רונית עובדיה ,יועצת משפטית המועצה המקומית גני תקווה
גב' גורן לין אלרגנד ,גזברית המועצה המקומית גני תקווה
גב' אשרת פרימו ,המועצה המקומית גני תקווה
גב' עירית שמיר מנהלת המחלקה לשירותים פסיכולוגיים חינוכיים המועצה
המקומית גני תיקווה
מר עומר שאול  ,דובר המועצה המקומית גני תיקווה
מר רונן מאיר ,מנכ"ל תאגיד מים במועצה המקומית גני תיקווה
גב' אושרת מצליח ,יועמ"ש מועצה מקומית גני תיקווה
מר אמנון טסה ,מנהל מחלקת ביטחון וחירום מועצה מקומית גני תיקווה
גב' הדס שמואלי  ,מנהלת מחלקת אירועים המועצה המקומית גני תיקווה
גב' רותם עינב ,מנהלת משאבי אנוש במועצה המקומית גני תיקווה
גב' מאיה קוסשווילי ,מנהלת מחלקת קשרי קהילה במועצה המקומית גני תיקווה
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