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מתקרבים ליעד -
הקמתה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה
מ"מ מנכ"ל משרד הפנים ,ד"ר שוקי עמרני ,נתן השבוע את
ברכתו להקמתה של וועדה לתכנון ובנייה מקומית
בפרדס חנה כרכור
אתמול יום א' ,31.44.42 ,התקיימה פגישה בין מ"מ מנכ"ל משרד הפנים ד"ר שוקי עמרני לראש מועצת
פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ומהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט.
בפגישה הועלה נושא הקמתה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה לפרדס חנה כרכור .כיום מלווה חברת
הייעוץ "אמן" את תהליך הקמת הוועדה עד להענקת אישור כשירות לוועדה החדשה .ד"ר עמרני נתן
בפגישה אור ירוק לנכונות משרד הפנים לחתום על הקמתה של הוועדה המקומית ,בהינתן אישור הכשירות
על ידי החברה הממונה .עם חתימת הצו על ידי שר הפנים תוכרז פרדס חנה כרכור כבעלת מרחב תכנון
עצמאי.
כזכור בינואר  3142חתמה הוועדה המרחבית שומרון על הסכם היפרדות של פרדס חנה כרכור מהוועדה.
המהלך זכה לתמיכתו של הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים ,יוסף משלב .במהלך השנה האחרונה
נערכה המועצה המקומית לתחילת פעילותה של הוועדה כולל יציאה למכרזים לקידום התהליך.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,אמר בתום הפגישה כי "זוהי בשורה חשובה המאפשרת מסלול
מהיר להקמתה של הוועדה המקומית ,תהליך אותו אנו מקדמים במרץ בארבע השנים האחרונות .בשנה
האחרונה התבצעה עבודת הכנה מקיפה להקמת הוועדה ואנו מצויים חודשים ספורים בלבד טרם תחילת
פעילותה בפועל עבור תושבינו .הקמת הוועדה המקומית העצמאית מטרתה שיפור וייעול איכות השירות
לתושב ,בדגש על הצבת טובתם של הישוב ותושבינו בראש סדר העדיפויות ,גם בכל הנוגע לתכנון ולבנייה".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,דיווח על פגישה עניינית ותמציתית אשר הסתיימה בהסכמה הדדית לגבי
חשיבות המהלך לרשות פרדס חנה כרכור ולתושביה .טרם הקמת הוועדה התבצעה עבודת הכנה מקיפה
הכוללת תכנון תקציבי מפורט .על פי גלר הקמת הוועדה המקומית הינה מודל פעילות מיטבי עבור
התושבים שכן הוא יביא לשירות מקצועי לתושב ובכך לשיפור ברווחתו ואיכות חייו .יתרונותיה של
הוועדה המקומית העצמאית טמונים בין השאר בהיכרות מעמיקה של עובדי המועצה ומנהליה עם הישוב
וצרכיו ,וכן מודל תפעולי יעיל יותר המאפשר חיסכון כלכלי לרשות (ביחס להוצאה הכרוכה במימון חלקנו
בוועדה המרחבית)".
גלר הוסיף כי "אנו מקדמים את תהליך הקמת הוועדה עם חברת הייעוץ "אמן" ועם קבלת אישור
הכשירות נוכל לפנות לשר הפנים בבקשה לחתימתו על הצו אשר יאפשר את תחילת הפעילות הלכה
למעשה"
מהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט ציין כי "ניסיונם המקצועי הרב של עובדי אגף ההנדסה ישרת את
הוועדה החדשה ואת התושבים .תהליך ההקמה מצוי בשלבים מתקדמים ואנו משקיעים מאמץ רב על מנת
שהוועדה תתחיל לפעול בצורה מסודרת ,לאחר כל קבלת האישורים הנדרשים ,כבר במהלך שנת ".3141

