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 :רוכבי האופניים בפרדס חנה כרכור והסביבה היכונו

צו תחילת  מועצת פרדס חנה כרכור הוציאה
הספורטיבי  "פאמפטרק"עבודה למגרש ה

 החדש בפרדס חנה כרכור
 

מגרש "פאמפטרק" ראשון מסוגו באזור. מועצת פרדס חנה כרכור מקדמת בשנים האחרונות 
המגרש הינו חלק מתכנית אב לספורט אותה מוביל סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי 

המקומי יכלול אף  "פאמפטרק"הינו מגרש לרכיבה אתגרית על אופניים, ה" פאמפטרק"אטיאס. ה
 מסלול לגלגשת וגלגליות. 

"מרחבים" למועדון "בני ברית" ויהווה זירת פעילות פנאי המגרש החדש ימוקם בסמוך לבית ספר 
ספורטיבי ומהנה לילדים בני נוער ומבוגרים כאחד. המיקום המרכזי של המגרש נועד לשרת את 

 כלל התושבים מצפון כרכור ועד למערב המושבה.

בכדי לממן את הקמת המגרש גייסה המועצה את הטוטו למימון חלקי של הפרויקט, כאשר 
 משלימה את סכום ההשקעה הנדרש. הרשות

מזכיר וגזבר המועצה יחד עם בחודשים האחרונים הושלמו ההכנות לביצוע ובימים אלו הוציא 
העבודות יימשכו מספר חודשים ופתיחת הפארק  ,אגף ההנדסה צו תחילת עבודה. על פי הצפי

 .2017 במהלך שנת מתוכננת 

אנחנו שמחים לקדם הקמתו של פאמפטרק כי ", ציין ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
בשנים האחרונות קהילת רוכבי האופניים בישוב ובאזור הולכת וצומחת ראשון מסוגו באזור,

. המגרש נועד , בטוחה ונעימהרכיבה אתגרית על אופנייםמקומות בהם ניתן להנות מוישנו ביקוש ל
ינון, מקומות ישיבה ומסלולים גם לשמש את בני הנוער והצעירים כפארק מקומי נוסף ובו ג

 "נוספים לגלגליות ולגלגשת. 

הקמת הפאמפטרק הינה חלק סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס, מסר : " 
במסגרת תכנית האב הוגדרה מתכנית האב לספורט אותה אנו מקדמים בשנים האחרונות. 

יל בישוב. התחלנו במסורת צעדת פרדס מדיניות לקידום ענפי ספורט שונים ואורח חיים בריא ופע
חנה כרכור, ארחנו את אליפות הארץ בקרטה, קיימנו פעילויות ספורט רבות ברחבי הישוב , 

הרחבנו ושדרגנו את מתקני ומגרשי הספורט ואנחנו עדיין פועלים ומשקיעים במרץ בקידומם של 
 ענפי ספורט רבים."

"פעילויות רבות מתקיימות בשיתוף המתנ"ס ורכז הספורט היישובי ואנחנו מזמינים את כולם 
 להתעדכן באירועים הרבים באתרים ודפי הפייסבוק של המועצה ושל המתנ"ס." מציין אטיאס.

בנוסף הציבה המועצה בשני מגרשים בישוב  ה"פאמפטרק" יהיה פתוח לציבור הרחב ללא תשלום,
מגרשי ספורט ציבוריים אותם   עשרותהמגרש החדש מצטרף לחות התושבים. מתקני כושר לנו

 מתחזקת הרשות בישוב. 


