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בעקבות ההגירה החיובית וצמיחתה
והתחדשותה של פרדס חנה כרכור
המועצה המקומית מגבשת תכנית אב חדשה
לפיתוח והתחדשות גני משחקים בישוב
תכנית האב לאחר גיבושה ואישור תצטרף לתכניות האב בתחומי
החינוך ,הספורט והרפורמה לגיל הזהב אשר כבר מיושמות בישוב
בשנים האחרונות
מועצת פרדס חנה כרכור מגבשת בימים אלו תכנית אב חדשה לפיתוח והתחדשות ותחזוקת גני משחקים
בכל רחבי הישוב .תכנית האב תספק מענה לצרכים המגוונים – גני שעשועים עם מתקנים חדשים לגיל
הרך ,גינות ציבוריות לבני נוער וצעירים ,פארקים לפעילות ספורט ופנאי ,גינות קטנות להסבה ועוד.
למטרה זו מקדמת המועצה בחודשים האחרונים תכנית אשר סוקרת ומתעדת את כלל גני המשחקים
והגנים הציבוריים ברחבי הישוב .התכנית מנתחת האם הפריסה הקיימת הולמת את הקריטריונים
ומספקת מענה מספק לקבוצות האוכלוסייה בשכונות השונות.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ציין כי  ":ביצענו מיפוי ואימות נתונים באמצעות התכניות
והסקרים שברשותנו ,ובימים אלו אנו שוקדים על קביעת פריסת הגנים המפרט בכל גינה וגינה והתחזוקה
הנדרשת".
לדברי געש" :בשנים האחרונות אנחנו נהנים מהגירה חיובית ומהצטרפותן של משפחות צעירות רבות
לישוב .המגמה ניכרת אף בצמיחה של מערכת החינוך המקומית -בניית גני ילדים חדשים ,תוספת כיתות
לימוד ואף בתי ספר בישוב" .
געש מציין כי  ":אחד ההיבטים לחיי קהילה הוא הפעילות במוקדים הציבורים בשעות הפנאי בהם הגנים
הירוקים ,הפארקים וגינות המשחק לילדים .כבר כיום בישוב עשרות גנים אשר אנו פועלים מידי שנה
לחדשם ולתחזקם במסגרת תכנית העבודה השוטפת .עם זאת ,על רקע הצמיחה של הישוב מצאנו לנכון
לגבש תכנית אב לנושא ארוכת טווח ומקיפה אשר תספק לנו מידע מלא על היקף הצרכים בשטח בכל הנוגע
לגנים ציבוריים .לאחר גיבושה נפעל ליישמה במסגרת תכנית רב שנתית אשר תספק מענה מקיף ואיכותי
לתושבינו -צעירים ומבוגרים כאחד".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,התייחס לנושא ומסר כי" יינתן דגש לפיזור הגנים בישוב תוך שמירה ומתן
דגש לאזורים ירוקים ולצביון הכפרי .כישוב ירוק אנחנו מעניקים חשיבות למרחבים הפתוחים לפיתוחם
ותחזוקתם .נציין כי אנחנו נוהגים לקיים מידי שנה פעילויות קהילתיות רבות בגנים הציבוריים ,כאשר גם
השנה חלק ניכר מאירועי הקיץ של המחלקה לאיכות הסביבה ייערכו בגנים הירוקים".
מהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט ,הוסיף כי כיום בישוב עשרות גני משחקים ופארקים עם שטחים
ירוקים מגוננים לנוחות התושבים .בין הפארקים הגדולים ניתן לציין את הפארקים בשכונת יובלים,
חלומות כרכור ונווה פרדסים".
לדברי רפפורט :התכנית החדשה תייצר מסמך עדכני ובו מפרט גן וסטנדרטים גבוהים למשחקים בכל גן
וגן .על בסיס מיפוי הצרכים אנחנו נבנה פריסה עדכנית הכוללת התאמת המתקנים בכל גינה לקהל היעד
הפוקד אותה .כמו כן תכלול התכנית הנחיות לתכנית תחזוקה שוטפת למען נוחות ובטיחות המשתמשים".
תכנית האב לאחר גיבושה ואישור תצטרף לתכניות האב בתחומי החינוך ,הספורט והרפורמה לגיל הזהב
אשר כבר מיושמות בישוב בשנים האחרונות.
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