מבריקסטון לפרדס חנה כרכור

השוק הישן -המרכז החדש
מתקדמות העבודות לשיפוץ השוק הישן לקראת הקמת מתחם מסחר ובילויים
אורבני בסגנון לונדוני
הפרויקט משמר מאפיינים אדריכליים והיסטוריים במתחם


המתחם צפוי להיפתח לקראת חודש יוני  2017וכולל  500מ"ר ,מסביבו רחבה היקפית בת שני
דונם



במקום ישולבו אלמנטים אורבניים חדשניים ,דוגמת מתחם מכולות ,בו יפתחו חנויות פופ-אפ
לצד שיקום אלמנטים אדריכליים המשמרים את אופיו ההיסטורי הייחודי של המקום



בניהול הפרויקט זכה היזם האורבני גיא יצחקי

מועצת פרדס חנה כרכור מקדמת במרץ את העבודות להקמת מתחם הבילויים החדש ברחבת השוק הישן.
המתחם החדש ישמר מאפיינים אדריכליים והיסטוריים ברחבת השוק .המתחם ,שייבנה בסגנון מתחמי
הבילוי בשכונת בריקסטון הלונדונית  ,יתפרס על פני 500מ"ר ומסביבו רחבה היקפית בת 2דונם .
במכרז שערכה המועצה לניהול המסחרי של הפרויקט זכה היזם האורבני גיא יצחקי .יצחקי הינו בעל
ניסיון מקצועי רב ,כשמאחוריו הקמת מתחמי בילוי דומים בכפר סבא וברעננה .סך ההשקעה של המועצה
המקומית בפרויקט מוערכת בכשלושה מיליוני שקלים ועבודות ההקמה צפויות להסתיים בשנה הקרובה ,
כאשר היעד לפתיחת המתחם הוא לקראת חודש יוני .2017
במתחם ישולבו בתי עסק זעירים בעלי אופי כפרי ,חנויות בוטיק בתחומי הקולינריה ,עיצוב ,מוזיקה
ואחרים .במקום ייפתח גם מתחם מכולות שיכיל חנויות פופ-אפ ,לטובת מעצבים ואמנים צעירים מהאזור.
כמו כן ,המקום יארח אירועים ,פסטיבלים ותערוכות מתחלפות.
בימים אלה מבצעת המועצה עבודות פיתוח נרחבות באזור .העבודות כוללות פיתוח רחבה עירונית חדשה
סביב המבנה ,חידוש חזית מבנה המסחרי והצבת פינות ישיבה מוצלות בשילוב תאורה המתחברות לשטח
הוואדי הסמוך  .החיבור לוואדי עתיר הצמחייה בפרדס חנה יאפשר יצירת מתחם בילוי המשלב מתחם
מסחרי לצד מרחבים ירוקים המעניקים חוויית בילוי מגוונת.
ראש מועצת פרדס חנה-כרכור ,חיים געש" :בחידוש ושיקום מתחם השוק הישן אנו מעוניינים לשלב בין
הקסם הטמון בהיסטוריה של המושבה לבין אופיו המתחדש והצומח של היישוב .פרדס חנה כרכור
מעניקה סל שירותים עירוני אך לצד צמיחת הישוב אנו עדיין פועלים לשמירה על צביונה הכפרי הייחודי

של המושבה .הפרויקט רחב ההיקף משתלב בתכנית המתאר החדשה של הישוב והוא חלק מתכנית נרחבת
לחידוש פני מרכז המושבה".
"המגמה של התרבות האורבנית בעולם כיום היא ללכת ולהתרחב אל אזורים נוספים ולא למקד את
פעילויות הפנאי במרכז תרבותי אחד בלבד ,דוגמת תל-אביב" ,אומר היזם האורבני גיא יצחקי" ,מתחם
השוק החדש יהווה מוקד תרבות ,פנאי ובילויים עבור התיירים באזור אבל יותר מכך עבור התושבים
באזור שייהנו ממוקד תרבות ופנאי ייחודי וראשון מסוגו בישוב אליו יוכלו להגיע בשעות הערב לבירה או
קפה".

