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 הישוב ברחבי ספורטה מגרשי את משדרגים

 של לשיפוצם העבודות הסתיימו האחרון בחודש
 "רבין יצחק" ש"ע הספר בבית 'פיץ המיני מגרש

 החקלאי בתיכון המשולב הספורט ומגרש

 כושר מתקני עם חדשים מתחמים שני להקמת בנוסף זאת
 הפאמפטרק פארק להקמת העבודות וסיום התושבים לרווחת

 הספורט מגרשי בשדרוג ממשיכה ההנדסה אגף באמצעות כרכור חנה פרדס מועצת
 .נוספים מגרשים שני של חידושם עבודות הסתיימו האחרון בחודש .הישוב ברחבי
 .ושופץ חודש "רבין יצחק" ש"ע הספר בבית (רגל קט מגרש) 'פיץ המיני מגרש

 ולבטיחות נוחותל וחוזק נצבע המגרש ,הדשא משטח הוחלף -העבודות במסגרת
  .המשתמשים

 בתיכון המשולב הספורט מגרש הוא לאחרונה העבודות הסתיימו בו נוסף מגרש
-כדור ומגרש רגל קט מגרש ,כדורסל מגרש שני כולל המגרש ."וייס ברנקו" החקלאי

 ספורט למגרשי המיועד הציפוי ,האספלט בו והוחלפו לחלוטין חודש המגרש .יד
 הגבוה הבטיחות בסטנדרט חדשים מתקנים במגרש  והוצב כן כמו ,והסימונים

 .במקום תאורה עמודי והוספו ביותר

 פתוחים המגרשים ,ספורט ענפי למגוון המיועדים ספורט מגרשי עשרות בישוב
 כאשר ,הערב לשעות עד (הצהריים אחר בשעות הספר בתי מגרשי) התושבים לציבור

 .מגרש לכל סמוךב ייעודי בשילוט מצוינים והפתיחה התאורה שעות

 השימוש נוחות את לשפר נועד המגרשים שדרוג" כי ציין געש חיים המועצה ראש
 מגרשי לשדרוג השנה כל לאורך פועלים אנו" " ".בטיחותם  את וכמובן במתקנים

 פאמפטרק פארק של הקמתו סיימנו אף לאחרונה .המענים ולהרחבת הספורט
 מגרשי גם כמו הפאמפטרק  .בישוב גומסו ראשון אתר ,אופניים על אתגרית לרכיבה

 בטבע מהנה חברתי ומפגש ספורט פעילות בין לשלב מאפשרים , האחרים הספורט
 " .לבית קרוב

 הספורט פעילות": כי מסר אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה ראש סגן
 היא המגמה .בשטח ולצרכים לספורט האב לתכנית בהתאם מקודמת בישוב

 הספורט ענפי על בדגש בישוב הספורט ומתקני מגרשי תא ולשפר להרחיב
 " .עממיים וריצה והליכה כדורגל ,ודו'ג ,כדורסל דוגמת בישוב המבוקשים

 אחד – כושר מתקני עם נוספים מתחמים 2  הוספנו האחרונים בחודשים ,כן כמו"
 ".התות נווה בשכונת והשני בכרכור קדמה ברחוב

 של הרביעית הצעדה לדרך תצא סוכות המועד בחול כי להזכיר מבקשים אנחנו"
 ,משפחתית מחוויה וליהנות להגיע כולם את מזמינים אנו .כרכור חנה פרדס

 .אטיאס הוסיף ".הישוב של הירוקים במרחבים וקהילתית ספורטיבית
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