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משחררים את הכלבים
לקראת שנת  2017מועצת פרדס חנה כרכור פועלת לקידום הקמתן
של גינות כלבים בישוב
בשורה לבעלי הכלבים בפרדס חנה כרכור .המועצה המקומית מקדמת לקראת שנת  2017הקמתן של גינות
כלבים ראשונות בישוב .בשלב ראשון מתוכננות שתי גינות בשטחים ציבוריים בשנת  2017ובהמשך
שתיים נוספות .גינת הכלבים הראשונה מתוכננת במערב המושבה בסמוך לגן הציפורים.
גינות כלבים הן מענה שצמח בערים הגדולות המאופיינות בבנייה רוויה .בגינות הכלבים תושבים בעלי
כלבים יכולים לשחרר את הכלב או הכלבה במרחב מגודר ותחום.
ראש המועצה ,חיים געש ,מציין כי" :בשנים האחרונות הישוב הולך וצומח ומספר התושבים המתגוררים
בבנייה רוויה גדל .הצורך בהקמתן של גינות כלבים הפך לממשי ומשמעותי ואנו בחודשים האחרונים
פועלים לקידום הנושא .בשנה האחרונה אף הגברנו את האכיפה כנגד כלבים משוטטים ללא רצועה
ברחובות ובשטחים הציבוריים ,כך שאנו מעוניינים לספק מענה מוסדר לבעלי הכלבים בישוב .בגינות
הכלבים אנו מתכננים פינות ישיבה ,ספסלים ועוד לנוחות תושבים הצפויים לשהות בגינה עם כלביהם"
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,הוסיף והדגיש כי "  :כרגע ניתן דגש על איתור שטחים ציבוריים פתוחים
המתאימים למטרה זו .תכנית העבודה תכלול פריסה רחבה ככל הניתן של הגינות הללו כך שבעלי כלבים
מכל רחבי הישוב יוכלו ליהנות מהן .גינות הכלבים הן מענה אורבני המקל על גידול כלבים בבנייה רוויה
ומעבר לכך מאפשרות מפגש שכונתי וקהילתי בין בעלי הכלבים עצמם".
מהנדס המועצה ,אדריכל אריה רפפורט ,הדגיש כי ”:בחירת השטחים בהם תמוקמנה הגינות נועדה לייצר
מענה נרחב למשפחות ,ובעיקר לתושבי הבניה הרוויה .לדוגמא ,גינת כלבים בסמוך לגינת משחקים
לילדים מאפשרת יציאה מהבית נוחה ומהנה לכל המשפחה ,הורים עם הילדים והכלב יחד.כמו כן ,אנו
ובשטחים
עושים מאמץ שהגינות החדשות יותאמו לצביון הכפרי בישוב המאופיין במרחבים
עתירי צמחייה”.
מנהל מחלקת איכות סביבה ,פיקוח ואכיפה ,אייל שני התייחס לפעילות למען בעלי החיים בישוב" :אנו
מפנים תשומת לב לטיפוח וטיפול בבעלי החיים בישוב , .איגוד הערים לוטרינריה בשיתוף פעולה עם
הרשות מבצעים פעמיים בשנה פעילויות למתן חיסונים בשטח המועצה ובמחירי עלות על מנת להנגיש
ולסייע לציבור”.

