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 בישוב פרדסים בנווה פעילות ממקדים

 להקמת למכרז יוצאת המקומית המועצה
 פרדסים נווה בשכונת  חדש קהילתי מועדון

                     ופחים תנועה מעגלי להוספת בנוסף זאת
 בשכונה קרקע טמוני

    המועצה של ייעודית מנהלת האחרונים בחודשים פועלת כן כמו
 פרדסים נווה תבשכונ לתושבים השירות רמת לשיפור

 .פרדסים נווה בשכונת החיים איכות של משמעותי לשדרוג המועצה פועלת האחרונים בחודשים
 חד כמבנה יוקם המועדון .בשכונה חדש קהילתי מועדון להקמת מכרז לדרך יצא אלו בימים
 .השכונה ציבור כלל את ישרת והוא ר"מ 300כ בן קומתי

 ,שונים גילאים לבני וסדנאות הפעלות ,חוגים ויציע המקומי ס"המתנ של שלוחה יהווה המועדון
  .הזהב וגיל הוותיקים באוכלוסיית הפעילות תתמקד בבוקר כאשר

 רמת שיפור למען האחרונים בחודשים המועצה של אינטנסיבית לפעילות מצטרף זה מבנה
 בה וחברים ,גלר רן ,המועצה ומזכיר גזבר- עומד המנהלת בראש .זו בשכונה לתושב השירות
 בין .פרדסים נווה לתושבי השירות את ייעודי באופן המקדמים במועצה מקצועיים מנהלים

 ,סביבה איכות ,ע"שפ ,ואכיפה פיקוח -המנהלת באמצעות העשייה בלב כיום המצויים הנושאים
 זו למטרה מתכנס הצוות . עודו מוקד פניות ,ותחבורה תנועה ,תחזוקה ,הנדסה ,רווחה , חינוך
 והחשובים העדכניים לצרכים ומקצועיים יעילים מענים להוביל  בכדי בשטח תדיר ונמצא

 .בשכונה

 חדשה כיכר מתוכננת אשכולית ברחוב -בשכונה תשתיות לחידוש עבודות המועצה מקדמת עוד
 המועצה לימהמש ,במערב בחיבור (אלמוג של החדש הפרויקט) הלבנה המושבה למתחם שתתחבר

 .(ציונות-אפרסק) הציונות ברחוב הכיכר את אלו בימים

 תחבורה הסדרי של מקצועית בדיקה המועצה  הזמינה התחבורה לשיפור פעילותה במסגרת
 .חנייה מקומות לתוספת אפשרות לבחינת וכן ברחובות התנועה זרימת על להקל בכדי בשכונה

 בחודש קרקע טמוני אשפה מיכלי של צבתםבה ביטוי לידי בא אף בשכונה התשתיות חידוש
 טרם הפחים נפח של הגדלה המאפשרים יותר גבוה אצירה נפח בעלי החדשים המכלים .האחרון
 .בשכונה הרחובות חזות את משפרים וכן הפינוי

 השכונות אחת היא פרדסים נווה שכונת כי ציין ,געש חיים ,כרכור חנה פרדס מועצת ראש
 .רבים בהיבטים בשכונה החיים איכות לשיפור האחרונים בחודשים עליםפו ואנו בישוב הגדולות
 השירותים ולהתאמת התשתיות להרחבת פועלים ואנו לשנה משנה ומתרחבת צומחת השכונה
 בנושאי אם פרדסים בנווה ומאמצים משאבים ממקדת שהוקמה המנהלת .העדכניים לצרכים
 טמוני מכלים מציבים אנחנו . רווחה ,חינוך ,בהסבי איכות ,אשפה פינוי בנושא ואם ופיקוח אכיפה
 גני בונים ,ברחוב התחבורה את בודקים , תנועה מעגלי הסדרת מקדמים ,אשפה לאצירת קרקע
 הציבורית ולספרייה המקומי ס"למתנ ,בנוסף זאת ,בשכונה קהילתי מועדון ומוסיפים ילדים

 ".בשכונה הממוקמת
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 מתוך פועלים ואנו במועצה כתובת להם שיש ידעו תואח אחד שכל רוצים אנחנו" :הוסיף געש

 ".הישוב שכונות בכל גבוהה חיים איכות ולהוביל הציבור את לשרת מטרה

 

 

 


