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מקדמים שיטור עירוני בפרדס חנה כרכור
ראש המועצה ,חיים געש נפגש למטרה זו בשבוע
האחרון עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן
ביצוע התכנית מותנה בקבלת אישורים נוספים
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש וסגנו ,חבר המועצה יואב קעטבי נפגשו ביום חמישי
האחרון ( )30.6.16עם השר לביטחון פנים  ,גלעד ארדן בלשכתו בירושלים .עוד השתתפו בפגישה
מנהל מחלקת ביטחון במועצה וקב"ט הישוב ,יעקב סלוים ,מנהל מחלקת איכות סביבה ,פיקוח
ואכיפה ,אייל שני ונציגים מהמשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל.
בפגישה הוצגו לשר האתגרים המרכזיים בנושא הביטחון והתחבורה איתם מתמודדת המועצה
והמשאבים הרבים שמשקיעה המועצה בפיתוח תשתיות ובכוח אדם בנושאים אלו .כמו כן ,הוצגו
לשר התשומות והפעילויות של משטרת ישראל במרחב פרדס חנה -כרכור ,והפערים אותם יש
להשלים על מנת לקבל מענה ראוי ממשטרת ישראל בתחומי המושבה.
בסיומו של דיון פורה בנושאים המפורטים סוכם כי השר יפעל לקידום הנושא .כאשר על פי פניית
המועצה משנת  2017יוקם ויופעל בפרדס חנה כרכור מערך שיטור עירוני .מערך השיטור העירוני
יכלול כמות שווה של לפחות  7מפקחים עירוניים ו 7שוטרים המצוידים בניידות ואופנועים אשר
יפעלו לשמירת הסדר הציבורי והביטחון האישי של התושבים ברחבי המושבה .תכנית זו מותנית
בקבלת אישורים של משרדי ממשלה נוספים.
ראש המועצה ,חיים געש ,ציין בתום הפגישה כי "אנו מברכים על קיום הפגישה היעילה ומצפים
כי אכן הסיכומים ייושמו .בשנים האחרונות משקיעה מועצת פרדס חנה כרכור משאבים רבים
בנושאי הפיקוח והאכיפה לרווחת תושבי היישוב .כמות המפקחים העירוניים במועצה גדלה
בשנים האחרונות לשישה ,ואנו צפויים לקלוט מפקח נוסף בהקדם" .
על פי געש" :במקביל להרחבת מצבת כוח האדם ,אנו מטפלים בנושאים רבים בהם לא טיפלנו
בעבר כגון בריונות בחנייה ,גידור שטחים עזובים ,מניעת השלכת פסולת ברשות הרבים ,מאבק
בוונדליזם ועוד .אנו בטוחים כי מערך השיטור העירוני ייתן דחיפה נוספת לשמירה על הסדר
במרחב הציבורי ,מהלך אותו התחלנו לפני מספר שנים ,וישפר וישדרג את תחושת הביטחון האישי
של תושבי המושבה .השיטור העירוני ייתן מענה הולם ברמת השיטור ,הפיקוח והאכיפה כראוי
ליישוב המונה כ 40,000 -תושבים".
סגן ראש המועצה יואב קעטבי אשר תיאם וקידם את קיום הפגישה עם השר ברך גם הוא על
ההחלטה שהושגה וציין כי "הוא מצפה להמשך שיתוף פעולה פורה ויעיל בין המועצה לבין נקודת
המשטרה והמשרד לביטחון פנים" ".אנו מקווים כי הפעלת שיטור עירוני תשפר את השירות
לתושב בתחומים שבאחריות משטרת ישראל ".ציין קעטבי בדבריו.
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