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לקראת פיתוח מואץ
הגירעון קטן בהרבה מהמתוכנן l יש הסכמות עם המינהל בנוגע לשיווק המגרשים 

בשכונת לבונה l ופרויקטים נוספים מתחילים 

טקס הנחת אבן הפינה לבית ספר תפן. החל פיתוח כביש השירות

לסיים  צפויה  הייתה  המועצה 
של  בגרעון   2010 שנת  את 
תוכנן.  כך  שקלים.  כמיליון 
עוד  לגדול  אמור  היה  הגרעון 
במגזר  השכר  הסכם  עקב  יותר 
למועצה  עלותו  אשר  הציבורי, 
היא מעל 200 אלף שקלים, ועוד 
מביטול  כתוצאה  אלף  כ-250 
הקיצוץ בדמי ההבראה )החלטת 

־ממשלה שהתקבלה בזמן המש
במהלך  ובוטלה   2009 של  בר 
השכר  הסכם  גם   .)2010 שנת 
"הנחתות"  היו  ההבראה  וגם 

הממש המרכזי,  השלטון  ־של 
זאת  למרות  הרשויות.  על  לה, 
סיימה המועצה את שנת 2010 
מליון  מחצי  פחות  של  בגרעון 
המועצה  ועוד,  זאת  שקלים. 

המתוכ מעל  פעולות  ־ביצעה 
שקלים  כמיליון  של  בסכום  נן 
המועצה  הכנסות  כלומר  וחצי. 
היו גבוהות בהרבה מהמתוכנן. 
רוב התוספת התקבלה ממשרדי 
הממשלה. המועצה מסיימת את 

־אחת השנים הקשות של השל
פחות  של  בגרעון  המקומי  טון 
לפרס  זכאים  ואנו  וחצי  מאחוז 

הפ ממשרד  תקין  כספי  ־ניהול 
הצלחה  שזוהי  חושב  אני  נים. 
להוסיף  יהיה  האתגר  אמיתית. 

־ולהגדיל את ההכנסות החיצונ
יות גם ב-2011, ואנחנו עובדים 

על זה במלוא המרץ.
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מזה שנים שאין פיתוח בכפר 
־ורדים. מאז ביטל מינהל מקר

קעי ישראל את הסכם ההרשאה 
לפיתוח  החברה  של  לפיתוח 

־כפר ורדים, הופסק שיווק הקר
קעות בכפר. יתרה מזאת, עקב 

והקי מפיתוח  הכנסות  ־היעדר 
הממשלה  של  הגדולים  צוצים 
אשר החלו בשנת 2003, כמעט 

־ולא נבנו בכפר מבני ציבור וה
צטמצם מאוד הפיתוח ברחובות 

הכפר ובעיקר בשלב ב'.
חד מגרשים  שיווק  ־בהעדר 
־שים, העדר פיתוח וקיצוץ תק
המו עברה  מהממשלה  ־ציבים 

של  וקשה  ארוכה  תקופה  עצה 
שרותים  קיצוץ  "התייעלות", 
ההוצאות  את  להתאים  ונסיון 

כמו עמד  זה  נושא  ־להכנסות. 
בן בראש סדר העדיפויות שלי. 
לעצמי  הגדרתי  אשר  המטרות 
עם כניסתי לתפקיד היו להגדיל 

הכנסות המועצה מהממש ־את 
לקבל  ובמקביל  אחד,  מצד  לה 
לפיתוח,  ההרשאה  מהמינהל 
ולפתח  מגרשים  לשווק  לחזור 

את הכפר. 
התדיי סיימנו  אלו  ־בימים 

כניסתי  עם  החלה  אשר  נות, 
מקרקעי  מינהל  עם  לתפקיד, 
בו  מתווה  על  והסכמנו  ישראל 

לפי הרשאה  המועצה  ־תקבל 
את  לפתח  ותמשיך  הכפר  תוח 
הפסיקה  בה  מהנקודה  היישוב 
ורדים.  כפר  לפיתוח  החברה 
ההסכם עדין טעון אישור סופי 
במינהל  פרויקטים  ועדת  של 

להער אולם  ישראל,  ־מקרקעי 
כתנו מדובר במעשה מוגמר.

המגרשים  שיווק  עם  יחד 
־למגורים בשכונת לבונה )שכו

נוספים  ישווקו מגרשים  ד'(  נה 
ותיירותי.  מסחרי  לשימוש 

לפי מיועדים  אלו  ־מגרשים 
בניין עיר,  תוח בתב"ע, תכנית 
של כפר ורדים. התב"ע בתוקף 
שנים רבות. נתקלתי בתושבים 

מכירים את התב"ע  אינם  אשר 
־ואינם יודעים כי אזורים הקרו

מיועדים  מגוריהם  למקום  בים 
למרות  מופתעים,  הם  לפיתוח. 
בין  יש  לכל.  זמין  שהמידע 
לחשוב  טועים  אשר  התושבים 
כי שטחים לא מפותחים ברחבי 
אשר  ירוק"  "שטח  הם  הישוב 
לעד,  ככזה  להישאר  מיועד 
ולא היא. יש שטחים המיועדים 
אחרים  בעוד  ירוקים  להישאר 

להת חשוב  לפיתוח.  ־מיועדים 
־עדכן בתב"ע ולהכיר את התכ

לפתח  הוא  שלנו  האתגר  ניות. 
שטחים אלו באופן אשר יתאים 

המיו ולאופיו  ורדים  ־לכפר 
המאר"ג,  פרוייקט  לדעתי,  חד. 
בצומת  אלו  בימים  המסתיים 
הוא  ותבור,  מירון  הרחובות 

מוצ לפרויקט  טובה  ־דוגמה 
לח. מבנה יפה אשר אינו פוגע 
תועלת  להביא  וצפוי  בסביבתו 

רבה ליישוב. 
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־אחת הטענות המרכזיות המו
מקומיות  רשויות  כנגד  עלות 
קשיים  מערימות  הן  כי  היא 
המעוניינים  יזמים  על  רבים 
הרשות.  בשטח  עסקים  לפתח 

־אחד מתפקידי הרשות הוא ליי
ול הציבורי  האינטרס  את  ־צג 

וודא כי הפיתוח מבוקר ותואם 
את מטרות היישוב. במקום כמו 

לאי ועדה  פועלת  ורדים  ־כפר 
ממ אחת  זו  אשר  סביבה  ־כות 

שמטרת  להבין  חשוב  טרותיה. 
או  פיתוח  אינה למנוע  הוועדה 
להפריע ליזמים, אלא לוודא כי 
היישוב  רוח  הפיתוח תואם את 
מינימלית  פגיעה  תוך  ונעשה 

הדב את  כותב  אני  ־בסביבה. 
רים כיוון שאני יודע שאם אכן 
המינהל  עם  ההסכמות  יאושרו 
מואץ.  לפיתוח  היישוב  ייכנס 
זהו מהלך הכרחי ביישוב אשר 
סבל שנים מהיעדר פיתוח והוא 
אמור לסייע להביא את היישוב 
מארנונה  ההכנסות  להגדלת 
ולעצמאות  ממגורים  שאינה 

כלכלית. 
השי כביש  בפיתוח  ־התחלנו 

רות בין כיכר 7 לכיכר 8. כביש 
־שירות זה ישמש את אולם הס

חטיבת  לצד  ייבנה  אשר  פורט 
תפן  הספר  בית  ואת  הביניים 
אדריכל  לידו.  מתוכנן  אשר 
את  לתכנן  מונה  דרור  אריה 
והחל  )הגדול(  הספורט  אולם 

־בתכנונו על פי פרוגרמה שנכ
הס אגודת  אנשי  ידי  על  ־תבה 

פורט וציון דרור. המועצה תצא 
למכרז להקמת האולם מייד עם 
היתר  וקבלת  התכנון  השלמת 

הבנייה. 
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טוב מביא טוב אמרה לי אשת 
חינוך ותיקה בבית הספר קשת. 
מביא  טוב  איתה.  מסכים  אני 
טוב. לפני כשבועים נערך בבית 
תחפושות  בזאר  קשת  הספר 
יועדו  הכספים  פורים.  לקראת 
לפעילות זה"ב של בית הספר. 
מתנדבים  ע"י  אורגן  הבזאר 
בתמיכת  הורים  הנהגת  מקרב 
צוות זה"ב. אז גייסו כסף למען 

הז ובאותה  בדרכים  ־בטיחות 
ומס תחפושות  מיחזרו  ־דמנות 

תודה  לסביבה.  טוב  ועשו  כות 
עשיתם  הספר.  ולבית  ליוזמים 

טוב.
שלכם, סיון
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