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בית האיכר ההיסטורי בלב פרדס חנה יעבור 
הכולל שיפוץ המעטפת  שימורתהליך 

 החיצונית ופיתוח רחבה עירונית בחזיתו
             תכנית רחבת היקף במסגרת שימור המבנה 

 לחידוש מרכז הישוב
בית האיכר ההיסטורי  לחידוש  ביצוע תכניתמועצת פרדס חנה כרכור מקדמת בשנה האחרונה 

בלב פרדס חנה. המבנה אשר שימש בעבר כבית הפקידים של הברון רוטשילד יעבור שיפוץ חיצוני 
בהובלתו המקצועית של אגף ההנדסה  השיפוץ תוך שימור מבנהו הייחודי ומאפייניו האדריכליים.

וכן פיתוח רחבה עירונית בחזית המעטפת החיצונית , שמירה על חידוש המבנה ויכלול  במועצה,
 ₪.מיליון  1.5המבנה. השיפוץ הכולל בהשקעה של כ 

המים של פרדס חנה.  המבנה מידי אגודת פעלה המועצה בשנים האחרונות לרכישתלמטרה זו 
 וכיום לאחר רכישתו מקדמת המועצה את ביצוע התכנית.

הכולל  ה הינו חלק מתכנית פיתוח רחבת היקף של הרשות לחידוש מרכז הישוב בשנה זופרויקט ז
את חידוש ושימור רחבת השוק הישן לקראת הפיכתו למתחם תרבות, בילוי ופנאי ראשון מסוגו 

 בישוב. 

תשתיות תחבורה מים וניקוז וכן  -חידוש רחוב הגלעד -עוד בתכנון למרכז המתחדש של המושבה
אשר צפויה אף היא לצאת  כלית לפיתוח הרחבה הסמוכה לבית יד לבנים הסמוךתחרות אדרי

 . לדרך בשנה הקרובה

"שיפוץ בית האיכר יבוצע השנה במסגרת חידוש מרכז המושבה  ראש המועצה, חיים געש מסר כי
וכן התכנית לשימור מבנים היסטוריים בתכנית המתאר החדשה. המבנה ממוקם בלב הישוב ואנו 

" "בנוסף" מבקשים להחזיר עטרה ליושנה, ולהשיב תנועת תושבים למרכז המושבה הוותיק.
אף להרחיב את מרכז העסקים והתרבות  ,וונתנומרכז הישוב סמוך לוואדי הירוק ובכ לדברי געש "

הקיים באמצעות חידושו ושילובו בשטח הוואדי. כך יוכלו התושבים ליהנות ממרכז מחודש 
 השומר על צביונו הייחודי ומציע לצד מתחם עסקים ופנאי מרחב כפרי ירוק ומטופח."

באבני הדרך של הישוב.  מו היסטוריה רבת שנים אשר שזורהנושא ע  בית האיכרגעש הוסיף כי :"
אתרים לשימור.  90-המבנה הינו חלק מנספח השימור של תכנית המתאר החדשה בו למעלה מ

, ואנו פועלים המטען ההיסטורי והמבנה המיוחד ראוי שישמרו ויחודשו גם עבור הדורות הבאים
 ". בהתאם למדיניות זו

יוצאים לדרך  2017ודה לשנת גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, הוסיף כי במסגרת תכנית העב
פרויקטים רבים אשר הינם חלק מתכנית רחבת היקף לחידוש מרכז המושבה. חידוש מרכז 

המושבה ימשיך במהלך השנים הקרובות כחלק ממדיניות רחבה לקידום מטרה זו. הישוב צומח 
מוקד כ ,תשומת הלב למרכז הישובהשבת כן , וההיסטורי  וגדל, ופיתוחו כולל שמירה על אופיו

 תוסס ושוקק חיים ." ,פעילות חי
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