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קדימה ,נפגשים ...בגן הציפורים

החל תהליך שיתוף הציבור
לחידוש גן הציפורים במערב הישוב
 26תושבים מסורים הגיעו למפגש הראשון במרכז קשת לקיימות
בשבוע האחרון יצא לדרך תהליך שיתוף ציבור לחידוש גן הציפורים במערב המושבה .מפגש ראשון נערך
ביום ג' 3.1.17 ,בשעות הערב במרכז קשת לקיימות .הקור החורפי לא הרתיע  26תושבים מסורים
המתגוררים בשכונות הסמוכות לגן אשר הגיעו למפגש .המשתתפים פגשו במרכז את מהנדס המועצה,
אדריכל אריה רפפורט ,את נציגת מחלקת איכות הסביבה במועצה ,מירי עופר ואת העובדת הסוציאלית
מהמדור לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה ,לילה חפר אשר הנחו יחד את המפגש.
לאחר היכרות ראשונית אישית ונעימה ,הציג מהנדס המועצה אריה רפפורט את התחנות המרכזיות
בתהליך החשוב .רפפורט סיפר במפגש" :על פי התכנון הסכום המוקצב לשיפוץ הינו כמיליון  ,₪סכום לא
מבוטל המאפשר מתן ביטוי לצרכים רבים ולרעיונות רבים שיכולים לעלות בתהליך .לאחר הבנה ומיקוד
של מה צריך שיהיה בגינה ,נבחן את הדרכים האפשריות לביצוע" .הרעיון המרכזי בתהליך שיתוף ציבור
הוא עשייה משותפת ,ללכת יד ביד משלב המיפוי לתכנון וכן בביצוע בפועל ".הסביר" .בהמשך הדרך ,לאחר
הדיון במפגש זה ,נצא למכרז בו ייבחר אדריכל בעל ניסיון ונכונות לקחת חלק בתהליך שיתוף ציבור,
לאדריכל הנבחר יועברו סיכומי שיתוף הציבור מהם ירכיב ויתכנן מספר חלופות לשיפוץ הגן בהתאם
לרעיונות שיעלו .התכניות יוצגו לציבור התושבים ,במהלך מפגש שני ,מהם תוכלו לבחור את החלופה
המיטבית לטעמכם ".שיתף רפפורט.
עוד הוצג במהלך המפגש על ידי מירי עופר ממחלקת איכות הסביבה סקר אשר שימש כבסיס לתכנית אב
לחידוש גני השעשועים בישוב" .תהליך זה הינו חלק מתכנית רחבה לשדרג גני שעשועים בכל רחבי הישוב"
ציינה עופר בפני המשתתפים .לדברי עופר" :סיעור המוחות במפגש היה פורה ומרתק .המשתתפים
התחלקו לארבע קבוצות ודנו יחד ברעיונות למימוש בגן הציפורים בהתאם לקבוצות יעד שונות -הורים
ומשפחות צעירות עם ילדים בגיל הרך ,בני נוער ,בני גיל הזהב ,רווקים ,משפחות ללא ילדים .את
הממצאים ארגנו ,מיינו ומיפו בהמשך ברשות המקומית ".רעיונות רבים עלו במהלך הערב -מתקני כושר
וסקייטפארק ,משחקי רצפה ,שולחנות פינג פונג ,שחמט ושש בש וקיר טיפוס ,ברזיות ושולחנות פיקניק,
מתקני שעשועים לגיל הרך ,דשא ,בריכה אקולוגית ,פינות ישיבה ,תאורה סולארית ,גינת כלבים ,הצללה
ועוד ועוד .כלל הרעיונות ,הצרכים וכיווני המחשבה הועלו על הנייר ועובדו לצורך העברתם לאדריכל
הפרויקט העתידי.
ראש המועצה חיים געש ": ,זהו מפגש ראשון מיני כמה לתהליך שיתוף ציבור .כוחו של התהליך ביצירת
מכפיל כוח ,הרשות המקומית יחד עם התושבים ,יד ביד ,יכולים להוביל ולהביא לתוצרים נפלאים" .
לדברי געש" :לאחרונה אישרנו את תכנית העבודה השנתית שכל מטרתה היא שיפור השירות עבורכם,
תהליך זה הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית שמאפשר לנו לדייק בעשייה ולספק את המענה הטוב ביותר .אם
מדובר בבחירת מתקנים לגיל הרך בגן המחודש ,או במתקני ספורט ,בגינת כלבים ופינות ישיבה לקהל
המבוגר יותר .הצרכים ימופו וימוקדו ותושבי השכונה ייבחרו את החלופה הנכונה להם ביותר ".געש
הוסיף " :אנחנו מתכוונים ליישם את שיתוף הציבור בעשייה שלנו בתחומים שונים .זהו תהליך חשוב
ומשמעותי ואנחנו מגויסים אליו בכל הכוח ".מסר געש.
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת הדגישה" :שיתוף הציבור ממשיך! לאחר מפגש
ראשון מוצלח ,נעים ויעיל אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהעביר אלינו רעיונות ,מחשבות וכיוונים ,אלו
יכולים להיות דברים שיבוצעו במסגרת התקציב הנתון ואף על ידי התושבים עצמם ,פעילויות מחזור,
אירועים קהילתיים ,הראש פתוח ,והגן פתוח בכל מובן עבורכם .התושבים יהיו חלק מתחזוקת הגן
השוטפת כחלק מהידוק השותפות הקהילתית .תודה וכל הכבוד לתושבים הראשונים שהצטרפו לתהליך
והגיעו בערב חורפי למפגש .אנחנו קוראים לכולם -קחו את ההזדמנות ,תהיו מעורבים ,תשפיעו ,תחזקו
את הקהילה ותשפרו את סביבת המגורים של כולנו".
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