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רקע (פעילות תושבים בערוץ גיבור)
●
●
●
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ספטמבר  - 2014התחלת התאגדות תושבים לשיפור פני
השכונה
מרץ  - 2016הליך "שיתוף ציבור" לתכנון מתחם גיבור
בהובלת המועצה המקומית.
יזום טיפוח הערוץ המנקז את השטח ,ליצירת פארק טבע
עירוני על ידי ניקוי ,הסדרה והתערבות קלה.
מאז אפריל  - 2016קבלת תקציב מ"השותפות לקיימות
אזורית" למימון פעילות קהילתית וליווי מקצועי.
בין הפעילויות שבוצעו :הסדרת שבילי הליכה "ערוץ צפוני"
ו"ערוץ דרומי" ,נטיעות ומערך השקיה ,ספסלים ,שילוט,
סוללה והרבה פעילות קהילתית מתמשכת במרחב ולמענו

השותפים לחלום
גרעין הפעילים המוביל את היוזמה הינו של אנשים בעלי
מודעות וידע בתחום הסביבה ,לכולנו חשובים ביותר כל
ההיבטים של פיתוח מבוקר המתחשב ככל הניתן במצב
הטבעי של השטח מחד וקושר את הקהילה דרך הפעילויות
השונות במטרה להיטיב הן עם הסביבה והן עם האנשים
החיים בה.
מספר המתנדבים בקבוצה
כ –  30איש החברים בקבוצות הווטסאפ דרכן עובר המידע
על הפעילויות ומשפחותיהם המגיעות לארועים המאורגנים –
בערך  150איש בארועים הגדולים.

חזון להמשך
הרחבת מתחמי גיבור לכדי פארק המשכי משמעותי החודר
לתוך השכונה ומשרת אותה :פיתוח שטח "מגרש גיבור" הנטוש
(ביס "רננים" לשעבר) עם תוספת כניסה מדורגת מרחוב
התירוש דרך טרסות גינון שיטעו בעצי חורש ועצי מאכל לניצול
השטח הערום והמכוער וחיבור הרחוב עם איזור מגרש
הכדורגל ושבילי ערוץ גיבור הטבע בציר המשכי.
המשך פיתוח שביל "ערוץ גיבור" לכיוון דרום ליצירת ציר תנועה
וטיול טבעי ,פתוח ומעוצב בפשטות עד לשטחים הפתוחים
מדרום לשכונה (פארק היין) ,לציר המחבר גם לשביל ישראל
ופארק אלונה מצד אחד ולפארק הטבע של רמת הנדיב מצד
שני .כחלק מהציר נרצה לפתח כניסות נוספות.

פיתוח חזון
 .1הסרת הגדר בין הרחוב למתחם גיבור

 .2הסדרת מקומות חניה עיליים לבאים מרחוב התירוש וצמצום
הכניסה למתחם דרך רחוב הגת הצר
 .3דירוג השטח ויצירת טרסות מזמינות למעבר ושהיה

 .4פיתוח בוסתן/יער מאכל בטרסות בטיפוח התושבים והמועצה
הכולל גם אזור כינוס ואחסון לציוד של הקהילה
 .5יצירת המשכיות של שבילי הליכה מרחוב התירוש ועד שטחי

הבור מדרום למושבה (פארק היין) כרצף של פארק טבע  -ערוץ
גיבור

חשיבות הפרויקט
פיתוח קהילתי של סביבה בעלת פונצטיאל גבוה ,שכיום היא
מוזנחת וכן לא משמשת את הקהילה ואת ציבור תושבי השכונה
תוך כדי בניית קהילה תומכת  -הדדית
מטרות העל הינן:
יצירת רצף ירוק של ציר פארק המתפתח הדרגתית מאיזור מגונן
בטרסות עצי מאכל ,דרך ערוץ "גיבור" לשיטוט טבעי ועד
לשטחים טבעיים ופתוחים המאפשרים טיול בטבע בלתי מופרע
 ציר ירוק המזין ומשמש את האוכלוסיה השכנה כריאה ירוקהוכמקום שהות בטבע.
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תכנון מפורט של פיתוח מתחם גיבור (לשעבר רננים)
עבודות עפר  -הסרת הגדר מרחוב התירוש ופיתוח
השטח עם טרסות ומדרגות מקשרות למגרש פותחות
את מרחב ערוץ גיבור מכיוון התירוש
ארוע גינון קהילתי בו ישתלו עצי מאכל בטרסות
פתיחת כניסה מרחוב ברק  -ארוע יצירת שבילי משנה
המשך פיתוח גינות צמחי מאכל (שאינם דורשים טיפול
אינטנסיבי) סביב העצים בטרסות
המשך פיתוח שבילי הערוץ בכיוון דרום באופן הדרגתי
פעילויות עם ולמען הקהילה במרחב המתהווה

תודה על ההקשבה

