 06/05/2015

מועצת פרדס חנה כרכור יוצאת לדרך
לשיפוץ נרחב בספרייה העירונית בפרדס
חנה בהיקף של כמיליון ₪
העבודות יכללו שיפוץ קומת הספרייה לרבות חדרי עיון,
ספריית ילדים ,חדר מחשבים ואולם הרצאות
לאחר שיפוצה יפעלו בישוב  3ספריות – המרכזית
במתנ"ס ,ספריה בשכונת נווה פרדסים והספרייה ע"ש
אלי כהן בכרכור
בשבוע האחרון יצא צו תחילת עבודה לשיפוצה והכשרתה מחדש של הספרייה בשטח מבנה
המתנ"ס המקומי .
העבודות בהיקף של כמיליון  ₪יכללו הכשרה מחודשת של חלל הספרייה בשטח של כ 400-מ"ר
והפעלתו המחודשת לרווחת התושבים  .השיפוץ הנרחב יקיף את חדרי העיון לציבור הרחב,
ספריית הילדים ,חדר מחשבים ובו עמדות עבודה וכן אולם הרצאות הכולל מערכת מולטימדיה
התומכת במגוון פעילויות העשרה.
השיפוץ יכלול עיצוב מחודש במסגרתו יוחלפו הריהוט והריצוף ,חידוש מערכות החשמל
והאינסטלציה ,התקנת תאורה דקורטיבית המשולבת בתקרה אקוסטית וחידוש חלל המבנה
בהיבטים השונים הנדרשים לתפעולה השוטף של הספרייה.
גם חלקו החיצוני של המבנה ישופץ ויוכשרו מקומות ישיבה נעימים עבור חובבי הספר מחוץ
למבנה.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש" ,בשנים האחרונות מוקד הפעילות הספרותית
בפרדס חנה הועבר לספריה החדשה בשכונת נווה פרדסים ,כעת עם הכשרתה המחודשת של
הספרייה המרכזית ציבור התושבים יוכל להנות למעשה מ 3-ספריות מחודשות עשירות
ומאובזרות בשטח הישוב -המרכזית במתנ"ס ,הספרייה בשכונת נוה פרדסים והספרייה ע"ש אלי
כהן בכרכור השוכנת בבית אחוזה ההיסטורי .במסגרת תוכנית העבודה בשנים האחרונות ניתן
דגש להרחבת מערך הספריות והוקמה ועדה ייעודית לנושא זה .הספריות הפועלות כיום הפכו
לבית חם עבור אוהבי המילה הכתובה ומציעות מגוון רחב של פעילויות תרבות ופנאי .אנו
משוכנעים כי בתום השיפוץ הספרייה המרכזית תהנה אף היא מביקוש נרחב ותהווה מוקד תרבות
ופנאי".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ציין כי אין ישובים רבים בסדר גודל דמוגרפי של פרדס חנה כרכור
המציעים  3ספריות מחודשות מאובזרות ומרכזיות לתושביה .בטווח זמנים קצר הורחב ושודרג
מערך הספריות בכדי לספק מענה הולם לאוהבי הקריאה בכל הגילאים קטנים כגדולים בישוב.
לפני כארבע שנים נפתחה לציבור התושבים הספרייה החדשה בנווה פרדסים כמו כן הספרייה
בכרכור עברה מתיחת פנים בקיץ לפני כשנתיים וחצי .כעת עם השיפוץ רחב ההיקף בספרייה

המרכזית והכשרתה המחודשת בהשקעה משמעותית של כמיליון  ₪יושלם המערך והתושבים
יוכלו להנות מהיצע מגוון ואיכותי בכל קנה מידה".
מהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט הוסיף כי תוכנית השיפוץ הנרחבת נבנתה על בסיס מיפוי
הצרכים של תושבי האזור .ניתן דגש לספריית העיון ולספריית הילדים והושקעו משאבים
בהכשרת חלל להרצאות הכולל אבזור מולטימדיה תומך .הספרייה לאחר שיפוצה תספק מענה
נרחב לחובבי הספרות ,התרבות והפנאי ביצירת סביבת פעילות נעימה ומזמינה לכלל קהלי היעד.
לדברי רפפורט " :הושקעה מחשבה ניכרת בתכנון השיפוץ ,ובעובדה כי הספרייה ממוקמת בשטח
המתנ"ס המקומי ומרכז אומניות הבמה הפעיל והתוסס  ,כך שתשלים את סל השירותים
התרבותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור ציבור התושבים".

