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השבוע הראשון לפעילותה הרשמית של הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה כרכור:

סוכריות טופי לפונים,
וחתימה על חמישה היתרים ראשונים!!!
השבוע החלה פעילותה הרשמית של הוועדה המקומית החדשה לתכנון ולבנייה של פרדס חנה
כרכור .ביום ב' האחרון ,42.3.42 ,היום הראשון לקבלת קהל הגיעו למעלה מ 42-פונים אשר נהנו
מההתרגשות בתחילת פעילותה של הוועדה העצמאית ואף מסוכריות טופי שחילקה המועצה
להמתקת התהליך.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,ויו"ר הוועדה ,חיים געש פעל בשבוע זה יחד עם מהנדס המועצה,
אדריכל אריה רפפורט לקידום בקשות אשר טיפולן עוכב בוועדה המרחבית והמתינו כבר חודשים
רבים לחתימה על ההיתרים .בהמשך לכך ,כל הבקשות להיתר בהן מולאו התנאים הנדרשים
הופקו והיתרי הבנייה נמסרו למבקשים.
בתום השבוע הראשון נחתמו  5היתרי בנייה ראשונים ,וכן נחתמו טפסי  2לאישור אכלוס לבתים
שהושלמו .בהמשך לכך ,נחתם טופס  2למעון היום החדש בחלומות כרכור בכדי לאפשר תחילת
פעילותו למען משפחות הישוב.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ויו"ר הוועדה ,חיים געש ציין כי " אנו שמחים ונרגשים להתחיל
בפעילותה הרשמית של הוועדה החדשה לתכנון ולבנייה  .ביום שישי האחרון ,44.3.42 ,קיימנו
את יום העיון השני בנושא עבודת הוועדה ואחריותה עבור חברי המועצה והעובדים המקצועיים.
הצבנו לעצמנו למטרה לשפר ולייעל את איכות השירות לתושבים בנושאים אלו ,למנוע סחבת
ולאפשר קידום פיתוח המושבה תוך שמירה על מקצועיות גבוהה וראייה תכנונית ארוכת טווח"
מהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט ,הוסיף כי "בשל הדממה בפעילותה של הוועדה המרחבית
שומרון לצורך העברת הפעילות הרשמית למועצת פרדס חנה כרכור נאלצו התושבים להמתין
להגשת בקשותיהם עד לשבוע זה .בהמשך לכך ,אנו נעשה מאמץ לספק מענה מקצועי ,זריז והולם
לכל הפניות הללו" .לדברי רפפורט" ,אנו שמחים לסיים את פעילות השבוע הראשון בחתימה על
היתרי בנייה ראשונים אשר התעכבו חודשים ארוכים בוועדה המרחבית ,ומקווים כי פעילות
הוועדה החדשה תביא בהקדם לשיפור משמעותי בשירות לתושבים ולקידום הישוב ופיתוחו" .
*מצורפת תמונה של ראש המועצה חותם על היתר הבנייה הראשון של הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה פרדס חנה כרכור
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