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נפתח הפאמפטרק החדש בפרדס חנה כרכור

הפארק מציע מסלול לרכיבה אתגרית
באופניים ובגלגשת הגדול בישראל!
בשבוע האחרון נפתח הפאמפטרק בפרדס חנה כרכור .הפאמפטרק החדש מציע את המסלול
הגדול בישראל  160 ,מטר מסלול אתגרי סביב הפארק לרוכבי אופניים ואף לצעירים עם גלגשת.
במקום פינות ישיבה  ,צמחייה וירוקה ושטחי גינון נוסף לשימוש הספורטיבי בשטח האתר.
המגרש הינו חלק מתכנית אב לספורט אותה מוביל ויזם סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט,
אלי אטיאס .המגרש החדש סמוך לבית ספר "מרחבים" ולמועדון "בני ברית" כאשר המיקום
המרכזי של המגרש נועד לשרת את כלל התושבים מצפון כרכור ועד למערב המושבה.
לפני כשלושה חודשים הוציא גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,יחד עם אגף ההנדסה צו תחילת
עבודה לאתר הספורטיבי .העבודות לפיתוח האתר נמשכו כאמור לאורך החודשים האחרונים עד
לשבוע זה בו נפתח הפארק רשמית לשימוש התושבים .בחודשים הקרובים יותקנו עמודי תאורה
המותאמים למגרשי ספורט במקום.
כדי לממן את הקמת המגרש גייסה המועצה את הטוטו למימון חלקי של הפרויקט ,כאשר הרשות
משלימה את סכום ההשקעה הנדרש .הפאמפטרק פתוח לכלל המשתמשים ללא תשלום.
ראש המועצה ,חיים געש ,מסר כי האתר החדש נועד לשרת את קהילת רוכבי האופניים בישוב כמו
גם את חובבי הגלגליות והגלגשת .המסלול באתר רחב מהמקובל כדי לאפשר סוגי רכיבה שונים.
מלבד השימוש הספורטיבי הפארק נועד לשמש את כלל ציבור התושבים כפינה ירוקה בלב
המושבה .במקביל אנחנו שוקדים בימים אלו על גיבוש תכנית אב לגני שעשועים בישוב ,התכנית
תיושם בשנים הקרובות והיא תכלול הקמת גני שעשועים חדשים ושדרוגם של קיימים בהתאם
למיפוי הצרכים שביצענו" .
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ,אשר יזם את הקמת המגרש הוסיף כי " :
הפאמפטרק הוקם כחלק מתכנית האב היישובית לספורט .הפרויקט תוכנן בשנים האחרונות
כמענה לצורך הגדל במסלולים לרכיבת אופניים עבור קהילת רוכבי האופניים בישוב ובסביבה.
הקמנו בפארק את המסלול הארוך ביותר בארץ וברוחב מסלול משמעותי מהנהוג כדי לאפשר גם
לרוכבי הגלגשת ליהנות מהפאמפטרק שלנו .בנוסף ,אנחנו פועלים וממשיכים לשדרג את עשרות
מגרשי ספורט הציבוריים ולהצבת מתקני כושר ברחבי הישוב ,כל זאת כחלק מחזון תכנית האב
לעידוד פעילויות ספורט ואורח חיים בריא" .
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