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מועצת פרדס חנה כרכור יוצאת למכרזים לקידום 
 תוכניתה להקמת מתחם תרבות ופנאי בשוק הישן

המתחם החדש ישמר ויתעד את אופיו ההיסטורי של המקום 
בעיצוב ואווירה  ויציע בתי עסק זעירים בעלי אופי כפרי אומנותי

 בן עשרות השניםשל המתחם 

 ₪מיליון  2 -הפרויקט יוצא לפועל בהשקעה של למעלה מ

מועצת פרדס חנה כרכור יוצאת  למכרזים לקידום תוכניתה להקמת מתחם תרבות ופנאי בשוק הישן. 
שובית התוכנית הנרחבת אשר עקרונותיה אושרו במליאה לפני כשנה וחצי הינה חלק מתוכנית שימור יי

 המשלבת התחדשות עירונית לצד שמירה על הצביון ההיסטורי של המושבה.

 0-מ"ר ורחבה המקיפה אותו בת כ 052-מתחם השוק כולל את מבנה השוק המתפרס על פני שטח בן כ
דונם. הפרויקט החדש הינו בעל מאפיינים תיירותיים אשר נועד לשמש את תושבי האזור כמו גם את שאר 

מ"ר לכל בית עסק(, חנויות בוטיק בדגש  02-מקום יציע בתי עסק זעירים בעלי אופי כפרי )כתושבי הארץ. ה
על עיצוב ותרבות המשלבים אלמנטים לשחזור התקופה ההיסטורית בה פעל השוק הישן. כמתחם תרבות 

ד ופנאי הוא צפוי לכלול מסעדות, בתי קפה , גלידריה ועוד, כאשר בלב המתחם תוקם כיכר פנימית. עו
 יכלול המקום חניה מוסדרת לכלל המבקרים. 

אשר שקד בשנה האחרונה על  ציונוב -לפרויקט הייחודי גויס משרד האדריכלים הצעיר והמבטיח ויתקון
 . התוכניות המפורטות לתוכנית החדשנית 

המתחם המחודש הינו תוצר של מדיניות עקבית :" מדגיש כי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, 
ההיסטוריים והתרבותיים.  -מתן כבוד לאבני הדרך בצמיחת הישובהתחדשות עירונית לצד  -וארוכת שנים

לצד שמירה על אופייה  ומנוהלת מתרחשת אשר ניכרת בכל פינה נופת הצמיחה של פרדס חנה כרכורת
למסחר עירוני במרכז המושבה החל מראשית  במקור  מבנה השוק שימשההיסטורי והכפרי של המושבה. 

במתחם מבנים בעלי חזות מודרנית אשר נבנו  .0551, כאשר חלקו העיקרי הוקם ונבנה בשנת 52-שנות ה
ותוכננו על ידי המחלקה הטכנית של הרשות המקומית. הרחבה עליה בנוי השוק משופעת קלות לכיוון 

אשר הכוונה היא לחבר בין הוואדי למתחם ולייצר מתחם בילוי , כמערב הוואדי החוצה את מרכז המושבה
 נרחב הכולל גינון, צמחייה ואוירה כפרית."

אומנות, תרבות,  -הפרויקט החדש יביא לידי ביטוי את מאפייניה הייחודים של המושבהלדברי געש: " 
של העשורים  והכל בניחוח עם טעם של פעם, בלב השוק הישן באווירה הכפרית ,קולינריה ויצירה

 "הראשונים בחיי הישוב. 

המתחם החדש יגלם אדריכלות עכשווית המשלבת ישן וחדש, : "  רן גלר גזבר ומזכיר המועצה מציין כי
מקרב  רבים בהמשך השניםהיסטורי ומודרני, כחלק מקידום פרויקטים ברי קיימא, מהם ייהנו דורות 

 ₪. מיליון  0-כיקט הינה לביצוע הפרוכוללת ההשקעה ישוב והאזור. התושבי ה

: המבנה והרחבה סביבו עומדים ללא שימוש כבר שנים לדברי מהנדס המועצה, אדריכל אריה רפפורט
ראש המועצה בתמיכת המועצה החליט לשמר את ייחודו של המבנה והמתחם כולל הניחוחות .רבות 

והתחושות הנוסטלגיות העולות מאופן הבנייה, מהשילוט. הקליגרפיה הייחודית תישמר במתחם החדש, 
הפתחים ויסודות המבנה, היחס בין השטח הבנוי למתחם הפתוח יישמר אף הוא. -מעטפת המבנה 

 ."באמצעות חיבור השטח לוואדי הסמוךלמעשה המתחם תודגש מרכזיותו של 


