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 התכנסות ראשונה השבוע לוועדה להתחדשות עירונית

: " בעקבות  ראש המועצה, ויו"ר הועדה חיים געש
הישיבה הוחלט על הכנת תוכנית התחדשות עירונית 

להתחיל בתהליך שובית. הגורמים המקצועיים הונחו יי
 " זו בחירת מתכנן לתוכנית

התקיימה ישיבה ראשונה של הוועדה להתחדשות עירונית במועצת ,  22.6.15ביום ב' האחרון, 
עוד  ,ראש המועצה, חיים געש העומד בראשות הוועדה הוביל את הישיבה פרדס חנה כרכור.

ועיים של השתתפו בישיבה נבחרי ציבור החברים בוועדה, הנהלה בכירה של הרשות ומנהלי מקצ
   בהם הנדסה, חינוך ועוד.הרשות המקומית מתחומים שונים 

מרטון –ד"ר רונית דוידוביץ במסגרת ההתכנסות הראשונה שמעו חברי הוועדה הרצאה מפי 
–אורבניות ה , בדגש על המשמעויותהמתמחה בהיבטים שונים של התחדשות עירונית בישראל

 .בארץ חברתיות של התחדשות עירונית -כלכליות

נושא ההתחדשות העירונית כולל היבטים רבים בחיי התושבים בהם רווחה, קהילה, חינוך, 
בריאות ועוד, הוא הולך וצובר תאוצה בישובים רבים בארץ, בעיקר באלו הוותיקים. הרצאתה של 

התמקדה בתוכנית אותה היא סקרה מגמות חדשות בהתחדשות עירונית, וכן מרטון  ד"ר דוידוביץ 
 ור העיר הרצליה ותושביה.מובילה עב

מרטון לאחר היכרות עם הנושא וחשיבותו וחשיפה מעמיקה כפי שניתנה על ידי ד"ר דוידוביץ 
ת להתחיל בתהליך של הכנת תוכניהוחלט בישיבה שהתקיימה השבוע על ידי חברי הוועדה 

חברי ועל ידי  ,אשר תלווה על ידי הגורמים המקצועיים במועצה התחדשות עירונית יישובית
 הוועדה.

כבר השבוע הגורמים :"המכהן כיו"ר הועדה ציין כי  ,, חיים געשראש מועצת פרדס חנה כרכור
המקצועיים הונחו להתחיל בבחינת הצעות לבחירת מתכנן לתוכנית ההתחדשות העירונית." 
לדברי געש: "מטרת התוכנית היישובית הינה לגבש מדיניות אשר תקבע כיצד לממש סוגיות 

בהתחדשות עירונית בהתאם לאופי הישוב, מרקמי הבנייה, לשכונות השונות והמגוונות ולצורכי 
 " הקהילה המקומית.

גיבוש מדיניות בנושא ההתחדשות העירונית , מהנדס המועצה, אדריכל אריה רפפורט, הוסיף כי
קטים רבים יאפשר שיפור נוסף באיכות חיי התושבים. התחדשות עירונית נוגעת ורלוונטית לאספ

חינוך, רווחה, בריאות קהילה, בדגש על התאמת תנאי השירותים לתושב לצרכים –בחיי היום יום 
העכשוויים. בעקבות הישיבה השבוע התחלנו בתהליך בחירת מתכנן לתוכנית היישובית ובכוונתנו 

 תוך חשיבה ארוכת טווח להצמחת הישוב והתחדשותו."לקדמו באופן המיטבי 

 


