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מטפחים את חורשת הנופלים
מקדמים אמנות קהילתית בלב החורשה
ראש המועצה חיים געש " :בשנים האחרונות אנחנו מקדמים את פיתוח מרכז
המושבה בה ממוקמת גם חורשת הנופלים .היחידה לעבודה קהילתית באגף
לשירותי רווחה וקהילה גיבשה תכנית ייחודית במסגרתה יינתן ביטוי לאופי
הישוב על רבגוניותו וייחודו .בכוונתנו להציב במקום ספסלים ולטפח את הגינון כך
שהמקום יהפוך למוקד משיכה לתושבים לכל אורך השנה".
מי שביקר לאחרונה בחורשה ראה עמודי עץ טבעיים נטועים בחלקים שונים של חורשת הנופלים במושבה .
עמודים הנראים כעצים טרם צמיחתם .אם תהיתם על מקורם ומטרתם נספר לכם כי עמודי העץ הללו הם
חלק מפרויקט אמנות רב קהילתי ייחודי לפרדס חנה כרכור .המיצג בחורשה יורכב מעמודי עץ ,כאשר כל
עמוד מיועד לייצג ולבטא חלק מסיפורה של פרדס חנה כרכור בהיבט האנושי ,האישי ,הקהילתי
והגאוגרפי.
היוזמה לכך צמחה ביחידה לעבודה קהילתית יחד עם קרן מיאמי והאמנית הקהילתית ,בת הישוב תניא
פרידמן .במסגרת הפרויקט בחודשים האחרונים נאספו יחד קבוצות של תלמידים ,בני נוער ,משפחות
וגמלאים מפרדס חנה כרכור כדי לתכנן ולעצב את עמודי העץ הנטועים .כל אחד/ת מהמשתתפים/ות צייר
סקיצה שמתייחסת ומתארת את פרדס חנה כרכור עבורו וביחד גיבשה כל קבוצה כיצד ייראה העמוד
המייצג את זהותם הקהילתית .
הסקיצות נאספו ובחודש הקרוב מוזמנים התושבים להגיע לחורשה עצמה ולקשט את העמודים בהתאם
לסקיצות וליד הדמיון .
ראש המועצה חיים געש התייחס לפרויקט ולמטרותיו " :בשנים האחרונות אנחנו מקדמים את פיתוח
מרכז המושבה בה ממוקמת גם חורשת הנופלים .היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה
גיבשה תכנית ייחודית ,ראשונה מסוגה ,במסגרתה יינתן ביטוי לאופי הישוב על רבגוניותו וייחודו .
במסגרת הפרויקט אף בכוונתנו להציב במקום ספסלים ולטפח את הגינון והצמחייה כך שהמקום יהפוך
למוקד משיכה לתושבים לכל אורך השנה .מיקומה של החורשה בין בית הכנסת לבית יד לבנים משתלב
ברעיון העומד בבסיסו של הפרויקט -אחדות קהילתית ,כבוד לקהילה על כל ייצוגיה הרבים ,העצמת
תחושת השייכות לישוב וטיפוח החורשה בלב הישוב".
האמנית תניא פרידמן מסבירה " :הפרויקט נועד לתת במה לרב תרבותיות בישוב -להיסטורית העליות
לטבע לאדם ולאנשים בפרדס חנה כרכור".לדברי פרידמן ":זהו פרויקט שחוגג את הגיוון הקהילתי ואת
ההיסטוריה העשירה של הישוב".
רינה גן נציגת קרן מיאמי השותפה ותומכת בפרויקט מסרה כי " :אנחנו שמחים לסייע לפרויקט היפה
שמכבד ונושא על נס את הרבגוניות של הקהילה המקומית ,ואני אף חשה שיש לנו הזכות להיות חלק ממנו .
ק
לדברי גן" :מבחינתנו הפרויקט עצמו נולד מתוך המעורבות והתמיכה שלנו בפרויקטים רבים למען
.
הילת יוצאי אתיופיה ושותפותנו בפרויקטים אחרים יחד עם המועצה והיחידה לעבודה קהילתית
מקה
התמקדות בקבוצה זו הובילה לתובנה החשובה כי בפרדס חנה כרכור מגוון רחב של תושבים
ויש
ילות שונות ברחבי העולם .כאשר כל קבוצה מביאה עמה יחוד ותרומה תרבותית ,
מקום לתת ביטוי נרחב למרקם חברתי ייחודי זה" .
מנהל היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה ,שגב בן שלום מתאר כי" הרעיון הוא ליצור
מייצג אמנותי ייחודי במרחב הטבעי שמייצג את הקהילה המקומית וממקם את כולנו במרכזה .כולם
יכולים וצריכים לבוא לידי ביטוי כדי לחוש ולעשות שימוש במרחב הציבורי באופן מכבד ומייצג באמצעות
כלים אמנותיים".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,מבהירה " :זהו פרויקט של כולם ,השימוש באמנות
קהילתית נועד לאחד ולגבש את הקהילה שלנו .מעבר לכך ,יופיו של הפרויקט שהוא יאפשר שהייה בסמוך
למיצגים המבטאים אמנות מקומית וזהות מקומית".
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