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הוועדה המקומית פרדס חנה כרכור צפויה להתחיל בפעילותה 
 בחודשיים הקרובים

"מועצת פרדס חנה כרכור כשירה מהבחינה 
המקצועית והתפקודית לקבל תחת אחריותה את 

 "הטיפול בתחומי התכנון והבנייה

בלשכת  01.2.01, בפרוטוקול ישיבה שהתקיימה אתמול יום ב'כך צוין 
 הממונה על המחוז במשרד הפנים

הקמתה של וועדה מקומית לפרדס חנה כרכור  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש :"  
תאפשר מתן שירות טוב ויעיל יותר לתושבים. בחודשים האחרונים נערכנו לתחילת פעילותה של 

יציאה למכרזים בנושאי ציוד וגיוס כוח אדם איכותי לתפקודה המיטבי של הוועדה כולל 

 "הוועדה

התקיימה פגישה בלשכת הממונה על המחוז במשרד הפנים בנושא הקמת וועדה  ,01.2.01, אתמול יום ב'
מקומית לפרדס חנה כרכור. בפגישה השתתפו הממונה על המחוז יוסף משלב, סגן הממונה על המחוז פאיז 

מתכננת מחוז חיפה, ליאת פלד, הדר סלע מלשכת התכנון המחוזית בחיפה, יו"ר הוועדה המרחבית חנה, 
שומרון, יוסף יהודה כהן, ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר ומהנדס 

לוי ואורית כמו כן השתתפו חנה אשר יכהן כמתכנן הוועדה המקומית. המועצה, אדריכל אריה רפפורט, 
 פנצר מחברת היועצים אמן אשר ליוותה את היערכות המועצה להקמת הוועדה.

הפגישה נועדה לבחון את המלצות חברת אמן למתן אישור כשירות למועצת פרדס חנה כרכור לתחילת 
וכן לארגון מחודש של הוועדה המרחבית שומרון לאור גריעתה  ,פעילותה של הוועדה בחודשיים הקרובים

 רדס חנה כרכור מהוועדה.של פ

סקירה נערכה ו ,הדרישות המחייבות למתן אישור כשירות לתחילת פעילותה של הוועדהכלל  בפגישה נבחנו
 .מקיפה של כלל הפעולות שבוצעו בחודשים האחרונים על ידי מועצת פרדס חנה כרכור במסגרת ההיערכות

ואת מוכנותה לתחילת  ת התנהלות המועצהליווי ובחינה מעמיקה של חברת אמן א היערכות הרשות כללה
החליט הממונה על המחוז לאמץ את ההמלצות על מתן אישור כשירות לתחילת  פעילות. בתום הסקירה

: "מועצת פרדס חנה כרכור כשירה מהבחינה  מהישיבה על פי הפרוטוקול. ה של הוועדה המקומית פעילות
בתחומי התכנון והבנייה, זאת כפוף להקמתו של  המקצועית והתפקודית לקבל תחת אחריותה את הטיפול

 .מרחב תכנון מקומי חדש, פרדס חנה כרכור"

עוד הוחלט במסגרת הפגישה על הכנתו בהקדם של צו למרחב תכנון מקומי חדש פרדס חנה כרכור 
 שומרון באופן שייגרע שטחה של פרדס חנה כרכור. הובמקביל על הכנתו של צו )תיקון( למרחב תכנון 

הקמתה של וועדה מקומית לפרדס חנה כרכור תאפשר  מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש ציין כי ראש
מתן שירות טוב ויעיל יותר לתושבים. בחודשים האחרונים נערכנו לתחילת פעילותה של הוועדה כולל 

החודש יציאה למכרזים בנושאי ציוד וגיוס כוח אדם איכותי לתפקודה המיטבי של הוועדה.  לקראת סוף 
המועצה תקיים ימי השתלמות ייעודיים לחברי מועצה ולעובדי הוועדה בנושא נהלים, יעדים, תפקוד, 
מודעות למתן שירות, והדרכה מקצועית בפועל כך שהוועדה החדשה והעצמאית תצא לדרך עם מלוא 

 התמיכה והכלים להמשך פיתוח המושבה ולשיפור איכות חיי התושבים."
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