
 11.72022. -ב שה בנושא הקמת פארק לכלבים שהתקימהסיכום פגי

 

 :משתתפים

 ע"שפ  -אופירה לוי 

 וטרינר ראשי – דבורקין ר"ד

 גילה -ריקי פישל 

 גילה -טסה שרום 

 העיר גינות -ברנשטיין דוד

 גילה -הדסה

 דרום רובע מתכננת -אפרת שניאו רזון 

 העיר גינות -שפירא צבי

 בקעה -צביקה לבנה 

 ז"פ -נועם שרון 

 תושבת רחביה  –סתיו טאוב 

 גנית רעש העיר ס –צור  נעמי

 חברת המועצה  –כהן   מירב

 

 .פארקים הקמת לטובת ר"תב להשיג ננסה ואני מירב הללו הדיונים בסוף  - נעמי

 את יציגו וזהר אופירה והיום השטח מן שעולים הצרכים את השכונות נציגיי הציגו הקודם בדיון  -מירב
 כל להקמת מחיר תג לקבל נרצה מכן לאחר. פארקים בהן להקים שצריך שכונות של העדיפויות סדר

 .הקרובים התקציבים לדיוני נלך הזה המידע ועם ופארק פארק

-200 בין נעה פארק הקמת עלות. ירוק שטח לאתר יש כלבים לשחרור פארק הקמת לטובת  -אופירה

 .שקלים אלף 500

 

 :הם להתמקד צריך שבהם האזורים ע"שפ אגף שמזהה הצרכים מבחינת

 גילה

 העיר מרכז

 הכרם בית

 התהליך התחיל כבר שם -צרפתית גבעה



 

 :שבשכונה הכלבים מספר לפי העדיפויות סדר -זוהר

 מהשכונות אחת בכל כלבים 000,,-כ. ז"ופ גילה

 מהשכונות אחת בכל כלבים 700-כ - יובל וקריית הכרם בית

 מהשכונות אחת בכל כלבים 500-כ -ורמות צרפתית גבעה, יעקב נווה

 במקביל שכונות להמון שירות נותן -העצמאות גן

 

 הינו הכלבים למספר התושבים מספר בין שהיחס שכונות של פרמטר יבחן שגם הציע מבקעה צביקה
 .גבוה

 :הבא העדיפות סדר על הוחלט בישיבה שהוצג המידע לאור

 גילה. 1

 העצמאות גן. 2

 שטח לאתר צריך עדיין זו בשכונה -ז"פ. 3

 הכרם בית. 4

 הצרפתית הגבעה. 5

 הפעמון גן. 6

 .ובקעה הגרמנית המושבה לאזור פתרונות למציאת אפשרות תבחן בהמשך. 7

 

 :דבורקין זוהר ר"ד י"ע שהוכתבו כלבים לשחרור פארק כשמקימים לעמוד צריך בהם הסף תנאי להלן

 

 תואם בה הכלבים אחזקת ששיעור מגורים לשכונת וסמיכות בצמידות הנמצא פ"בשצ - מיקום.  1
 .הקיים לממוצע

 .ר"מ 500 של בגודל מינימאלי פנוי שטח- האתר גודל.  2

 .מטר 2 של מינימאלי ובגובה לכלבים עבירה בלתי בגדר עבריו מכל מגודר להיות חייב השטח.  3

 שבעלי יצויין - בלבד פעם בכל אחד שער של פתיחה המאפשר כפול שער יהיה הכניסה שער.  4
 בכפוף זו אפשרות לבחון מומלץ ולכן כפול משער אפקטיבי יותר  הרבה מסתובב ששער טענו כלבים
 . בריחה מאפשר שאינו כיווני חד מסתובב שער או. דבורקין ר"ד של דעתו לחוות

 . ואחריותם חובותיהם הגדרת תוך הכלבים לבעלי והנחיות הוראות לכלול חייב השילוט - שילוט.  5

 עם. ופארק פארק כל להקמת נדרש תקציב תעביר אופירה, זה דיון סיכום הפצת מיום שבועיים תוך
 .התקציב לדיוני יגישו ונעמי מירב אלו נדרשים תקציבים



 

 


