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 12.9.2021תאריך: 
 לכבוד

 הוועדה הגאוגרפית ירושלים יו"ש והשפלה

 משרד הפנים

 yarivna@moin.gov.ilבדוא"ל:         91061ירושלים 

 

  א.ג.נ,

 

 הגאוגרפית בדבר כינון מועצה מקומיתהתייחסות הוועד המקומי צור הדסה להמלצות הוועדה הנדון: 

 "(הוועדהירושלים, יו"ש שפלה )להלן: " -המלצת הוועדה הגאוגרפית  בהתאם לבקשת משרד הפנים ובהמשך ל

ליתן את התייחסותו )להלן: "הוועד"(   צור הדסה -המקומי  ועדהוכבד תמהדסה  בצורבדבר כינון מועצה מקומית 

 שהינה כדלקמן:

 לכל ומצטרף, חדשה מקומית מועצהצור הדסה  ביישובלכונן הנכבדה מברך על המלצת הוועדה  הוועד, ראשית .1

 למועצה מקומית. הדסה צור היישוב של המוניציפאלי מעמדו אתבדבר ההכרח לשנות בהקדם  הוועדה נימוקי

 

שטחי  וספתתבחינת לתשלום מענקי איזון וכן ל בהמלצותיה, בין השאר, הוועדה התייחסה ,יחד עם זאת .2

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל, מר יוזכר כי  למועצה החדשה שתוקם. תעסוקה מניבי ארנונה

עתודות קרקע שטרם פותחו, כדי שאלו  הודיע באופן רשמי בדיוני הוועדה הנכבדה, כי הוא מסכים להעביר

ישמשו כעוגני ואזורי תעשייה ותעסוקה לטובת המועצה המקומית החדשה בצור הדסה )ראו פרוטוקול דיוני 

 (. 64בעמ'  29.10.2020הוועדה מיום 

 

הינה כי יש להבטיח העברת שטחי תעסוקה מניבי ארנונה למועצה  ועד הישוב צור הדסהלעניין זה עמדת  .3

שתוקם מהמועצה האזורית מטה יהודה וזאת בהתאם לחלק היחסי של הכנסותיה שיש לייחס החדשה 

צור  של ת בהתאם לחלקה היחסיובלתי מפותח /זאת בנוסף להעברת קרקעות מפותחות כל .לתושבי צור הדסה

 יבטיח  התנהלות כלכליתו התואם את המלצת הוועדה מדובר במהלך מחויב המציאות, הדסה בקרקעות אלה.

של המועצה המקומית החדשה. הוועדה הנכבדה מתבקשת אפוא להתייחס בהמלצותיה  לאורך זמן מאוזנת

 למועצה החדשה. שידרשו איזון  מענקיזו וכן לסוגיית לסוגיה 
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נים אלה וסיפא( כי נת 31הוועדה קבעה במפורש בדו"ח )עמ'  –באשר לנתונים הכספיים שבדו"ח המסכם  .4

הוועד מצטרף לעניין  ..." ואין להתבסס עליהם לקביעת גובה מענקי האיזון.בלבדמהווים הערכה גסה "... 

מבקש להדגיש כי בטרם קביעת גובה מענקי האיזון יש לבצע בחינה מקיפה ומעמיקה וזה למסקנת הוועדה 

 נוכחייםה) נתוני האוכלוסייה בצור הדסהם איכותיים לתושבי היישוב בהתאם ליהיכולת למתן שירותשל 

כנסות הנדרשות הה יהיה לגזור את גובה שממנו ניתןומעודכן  ק ויכדי להגיע למודל מד וזאת (םוהעתידיי

  .לכינון היישוב כמועצה מקומית )ככל שידרשו( םימענקי האיזון הנדרש ליישוב וכן

, תוך מיצוי מלוא ל הנהגת היישובהוועד סמוך ובטוח כי באמצעות המשך התנהלות מקצועית נכונה ש .5

ובסיוע מתבקש  יישוב, בחלוקה נכונה של המשאבים כמפורט לעילשל ה הפוטנציאל של מנועי הצמיחה

וטבעי של המדינה בכלל ומשרד הפנים בפרט, כפי שהוצג לוועדה הנכבדה )רצ"ב לעניין זה מכתבו של מר 

ר מתן שירותים המאפש (, ניתן יהיה להגיע לתקציב מאוזן 26.11.2020שלומי מגנזי לוועדה הנכבדה מיום 

ולנהל את המועצה המקומית החדשה באופן מקצועי, יעיל, מיטבי וראוי לרווחת התושבים איכותיים 

 , ברור כי קיימת היתכנות כלכלית לכינון מועצה מקומית. בהינתן כךהרבים בהווה ובעתיד. 

כאמור  רלוונטי )שכןכאשר הדבר יהיה  באופן מעמיק הוועד יתייחס לסוגיית מענקי האיזון ו/או שלילתם .6

גסה רק לצורך בחינת  על בסיס הערכהלסוגיה זו נעשתה הוועדה ההתייחסות  כי הובהר בדו"ח לעיל 

 אינה מחייבת(.על כן היתכנות כלכלית לכינון המועצה ו

אשר על כן, הוועד מצטרף להמלצת הוועדה הנכבדה לכונן בהקדם ביישוב צור הדסה מועצה מקומית  .7

תכנית המתאר המאושרת )בשים לב כאמור לסוגיית העברת עתודות קרקע לתעשייה חדשה, בגבולות 

 ותעסוקה(.

 

 
 ,בברכת שנה טובה ומבורכת

  

  
   דלית רוסו, יו"ר הוועד המקומי

 
 
 

 העתקים:

 שרת הפנים -ח"כ איילת שקד 

 מנכ"ל משרד הפנים –מר יאיר הירש 

 ופיתוח במשרד הפניםמנהל אגף בכיר לתקציבים  -מר סיון להבי 

 ראש מוא"ז מטה יהודה –מר ניב ויזל 

 סגן ראש מוא"ז מטה יהודה ומחזיק תיק צור הדסה –מר שלומי מגנזי 
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