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של פרדס חנה  הועדה המקומית לתכנון ובנייה
 פועלת בהצלחה למען התושבים כרכור

פניות מאז העברתה  0111  -כמציינת השבוע את טיפולה בקרוב ל
 כשמונה חודשיםלאחריות המועצה המקומית לפני 

פניות שונות מאז העברתה  0111-הועדה המקומית לתכנון ובנייה מציינת השבוע את טיפולה בקרוב לכ
מתוך הפניות הרבות שנתקבלו הונפקו מאות היתרי  .לפני כשמונה חודשיםלאחריות המועצה המקומית 

 . בניה כאשר זמן הטיפול הממוצע בכל פניה התקצר משמעותית

. צמיחתו המואצת  להקמת ועדה עצמאית לתכנון ובניה צה, חיים געש, בשנים האחרונות פעל ראש המוע
של הישוב בעשור האחרון הביאה לגידול משמעותי בהיקף הפעילות של פרדס חנה כרכור בוועדה המרחבית 

של הועדה המקומית  הפיכתהל להביאמטרה להנהלת המועצה המקומית הציבה לעצמה  בשל כך שומרון.
עצמאית וזאת על מנת להביא לייעול המערכת, שיפור השירות לתושב וזירוז זמני  עדהוולתכנון ובניה ל

 הטיפול בבקשות השונות.

החלה פעילותה העצמאית של ו , מורכב זה הסתיים בהצלחהמהלך  4102כשמונה חודשים במרץ לפני 
 .הועדה המקומית לתכנון ובנייה בהובלתו המקצועית של מהנדס המועצה

 0111-ץ ומטפלת מידי שבוע בבקשות הרבות של התושבים. עד כה טופלו קרוב לכבמר מתנהלתהועדה 
זמני ההמתנה לטיפול בבקשה התקצרו ועומדים בוועדה המקומית כיום ניות והונפקו מאות היתרי בנייה. פ

 ימים. 7על כחודשיים ימים בממוצע, כאשר זמן הוצאת הודעת החלטה בבקשה מתבצע לרוב תוך 

לאחר שנים רבות בהן הועדה , מציין כי חנה כרכור ויו"ר הועדה המקומית, חיים געש ראש מועצת פרדס
פעלה מתוך הועדה המרחבית אנו נהנים בשמונת החודשים האחרונים מוועדה עצמאית ופעילה באחריות 

בכדי להביא לייעול המערכת,  קודם ויושםובהובלת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. מהלך זה 
השתלבות הבנייה המקומית ביעדים התכנוניים ובתוכנית המתאר ני הטיפול בכל פנייה וללקיצור זמ

היישובית". לדברי געש:" היתרי הבנייה אשר ניתנים נבחנים תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי המתמקד 
 בצרכים המקומיים של הישוב ושל הצביון הכללי." 

היעדים אשר עמדו לנגד עינינו היה ייעול המערכת  מוסיף כי אחדמהנדס המועצה, אדריכל אריה רפפורט, 
למען התושב. אנו עושים מאמץ לספק מענה זריז ומקצועי לפניות הרבות של התושבים ולהתחשב בצרכים 

אנו ממשיכים ופועלים לקידום מגמת הייעול בכדי להביא להמשיך הרבים העולים בפניות השונות. 
כלל הפניות נבחנות על פי תוכנית המתאר היישובית ונות. ולקיצור זמני ההמתנה בטיפול בפניות הש

שיפור וקידום איכות חיי התושב לצד שמירה  -המבטאת את תפיסתנו לגבי אופייה של המושבה המתפתחת
 מציין רפפורט. על שטחים ירוקים, צביון כפרי  וסביבה ירוקה"

 





 


