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מועצת פרדס חנה כרכור עורכת מפגש שיתוף ציבור
במרכז קשת לגיבוש אופיו וחזותו המחודשת של גן
הציפורים במערב המושבה
המועצה מזמינה את תושבי השכונות הסמוכות לגינה -נווה
פרדסים ,נווה רותם ורמז להגיע ולהשתתף
מועצת פרדס חנה כרכור תקיים ביום ג' 3.1.17 ,מפגש שיתוף ציבור במרכז קשת המחודש שמטרתו גיבוש
אופיו וחזותו של גן הציפורים הוותיק במערב המושבה .גן הציפורים הסמוך למרכז קשת שנפתח לאחרונה
מחדש צפוי לעבור בשנה הקרובה שדרוג במסגרת תכנית אב של המועצה לשדרוג גני שעשועים בכל רחבי
הישוב.
תכנית האב נערכה לאורך השנה האחרונה סקרה ותעדה את כלל גני המשחקים והגנים הציבוריים ברחבי
הישוב .התכנית מנתחת האם הפריסה הקיימת הולמת את הקריטריונים ומספקת מענה מספק לקבוצות
האוכלוסייה בשכונות השונות .בנוסף נקבע תקן לגני שעשועים כאשר על פי ממצאי הסקר והתקן שנקבע
יוחלט על הקמה ושדרוג של גני שעשועים.
תכנית האב מתמקדת במתן מענה לצרכים המגוונים בכל גינה -מתקנים חדשים לגיל הרך ,גינות ציבוריות
לבני נוער וצעירים ,פארקים לפעילות ספורט ופנאי ,גינות קטנות עם פינות ישיבה ועוד.
למפגש שיתוף הציבור הראשון לשנת  2017מוזמנים תושבים מהאזור-משכונות נווה פרדסים ,נווה רותם
ורמז להגיע להשתתף ולקחת חלק בגיבוש אופיו של גן הציפורים .המפגש ייערך בהשתתפות נציגי
המועצה  -מהנדס המועצה ,אריה רפפורט ,מנהל מחלקת איכות סביבה פיקוח ואכיפה ,אייל שני ונציגי
מחלקת איכות סביבה .במסגרת המפגש מוזמנים התושבים להגדיר ולמקד את הצרכים בנוגע לגן
הציפורים ולהעלות רעיונות אפשריים לנראות הגן ולשימושים האפשריים בו.
המפגש ייערך במרכז קשת  ,רחוב הזמיר פינת היונה.
לדברי ראש המועצה חיים געש" ,זהו מפגש שיתוף ציבור ראשון מיני מספר שמתוכננים להתקיים בשנת
 .2017חידוש הגן הוותיק והמרכזי במערב המושבה הוא חלק מתכנית נרחבת לחידוש גני שעשועים בכל
רחבי הישוב וכן הרחבת השימוש בשטחים הציבוריים לטובת צרכים נוספים בהם גינות כלבים ,פאמפטרק,
שדרוג המרחב הציבורי בשוק הישן ועוד" .
"מפגש שיתוף הציבור בנושא נועד למקד ולהגדיר את הצרכים בשטח לדוגמא -מה מרבית ההורים לילדים
צעירים מהאזור מרגישים שהם צריכים בגן הציפורים ,הצרכים של צעירים ובני נוער ,משטח גומי ,אילו
מתקנים מתאימים ,מספר פינות ישיבה וכיצד ניתן לממש זאת בפועל ".
" אנו מקווים כי באמצעות מפגש זה ואחרים נוכל לממש את הרעיונות והתכניות הרבות באופן שמספק
מענה מיטבי לצרכים ולסדרי העדיפויות כפי שיוגדרו .אנחנו באים לשמוע ולהקשיב ,לשתף ולייצר שיח
הדדי שקוף ויעיל אתכם התושבים .אנחנו מזמינים אתכם תושבי השכונות הסמוכות להגיע ולקחת חלק
בשיח המשותף".
מהנדס המועצה ,אריה רפפורט התייחס למפגש ככלי חשוב בפעילות אגף ההנדסה וציין כי  ":לאחר עבודה
ממושכת בשנה האחרונה שהתמקדה בשדרוג גני השעשועים אנו מקיימים את המפגש הנוכחי להשלמת
מיפוי הצרכים כפי שבוצע .אנחנו מגיעים להציג את בסיס התכנית ולייצר דיאלוג עם התושבים מהאזור
בכל הנוגע לחזות הגן ,לעיצוב ולשימושים בו .אנחנו גם מזמינים את התושבים לסיעור מוחות משותף בו
יועלו רעיונות אפשריים לגן המהווה את המרחב הציבורי בשכונה .עבורנו זהו כלי משמעותי לתכנון נכון
ויעיל לגינה הוותיקה".
מנהל מחלקת איכות הסביבה ,פיקוח ואכיפה ,אייל שני הוסיף והדגיש כי "במסגרת שדרוג הגן וסמיכותו
למרכז קשת לקיימות שנפתח לאחרונה מחדש יינתן דגש לחיזוק ערכי איכות הסביבה ,לקיימות וסביבה
ירוקה גם במסגרת הגינה .אנחנו שותפים לתהליך החשוב שנרקם כאן ,איכות הסביבה יחד עם אגף הנדסה
והתושבים כמובן ליצירת גינה מחודשת ,ירוקה ,קהילתית המשקפת את אופי המקום ואופי התושבים".

