


?מה זה המילים האלה
–פאמפטראק

(  תלוליות)מסלול רכיבה טבעתי קצר הכולל רולרים 
בו רוכבים ללא דיווש  , (סיבובים מוגבהים)וברמים 

"(  פמפום)"אלא בעזרת תנועות גוף מתוזמנות היטב 
.הרוכבאנרצייתתוך יצירה ושימור של 

מסלולי הפאמפטרק מהווים פארק רכיבה ציבורי  
.אולטימטיבי המתאים לכל הגילאים ולכל הרמות

עד  500מסלולי הפאמפטרק נבנים על שטחים של 
.ר"מ3,000

הוא כמו מעבדת אימון מרוכזת הפאמפטראק
וצפופה שיכולה להקפיץ את רמתם של רוכבי שטח 

.מקצועיים

.סקטבורד ועוד, גלגליות, המסלול מיועד לאופניים



-סקייטפארק

מתחם שבו מסלולי גלישה יעודים לרמות השונות המאפשר שימוש  
.סקטבורד וקארבר, גלגיליות, ברולר

הוא משמש גם לאימונים מקצועיים לגלישה וגם למתחילים והחלקה  
.חובבנית



מה קורה היום ברחבי אשכול

o בני נוער1200וכילדים בגילאי יסודי 2200כיום באשכול ישנם כ.

o הפכה לחלק מתרבות הבילוי והפנאי של בני הנוער באשכולסיכוניתהתנהגות , לצערנו  .

oחסרים מקומות מפגש או בילוי ציבוריים  , באשכול אין פארקים ציבוריים לשימוש חופשי לכל הקהילה

משפחות רבות ובני נוער נוסעות באופן קבוע למתחמים מחוץ לאזור כדי  )לקהילה בכלל ולנוער בפרט 

(.לצרוך שימוש בפארקים ציבוריים מכל הסוגים כולל מתחמי אקסטרים

o  כחלק מצורך שצומח מהשטח ומגמות מתחזקות ברמה ארצית אנו עדים לכך שילדים ונוער בונים

.  מתקנים מאולתרים שאינם בטיחותיים כדי לייצר חוויה של רכיבה אתגרית



מאולתריםלמתקניםדוגמאות
באשכולכאןבטיחותייםבלתי



לדוגמאוידאוסרטוני



זיהוי הצורך ומתן המענה המוצע  

".העדפות לפעילויות הפנאי בקיץ ובכלל"בסוף חודש אפריל נערך סקר לבני הנוער באשכול אשר בחן את  

,  נה'ניג, קיר טיפוס, סקייטפארק: דוגמת, בסקר הועלה צורך של הנוער להקמת מתחמי ספורט פתוחים
.מסלולי אופניים וכדומה

.מתוך מגוון האפשרויות שהוצעו בסקר מתחמי הספורט הפתוחים היו בעלי הביקוש הגבוה ביותר

:מענה למספר צרכים במקביל יתןהמתחם שיוקם 

o  מתחם אתגרי פתוח לציבור

oמקום מפגש חברתי ספורטיבי למשפחות ונוער

o  מקום מפגש אלטרנטיבי לנוער

oקידום אורח חיים ספורטיבי ובריא בקהילת אשכול

oפלטפורמה לאירועים קהילתיים ספורטיביים וחברתיים רבים.



oכיום מתחילה תנועת קהילה רחבה במתחם הבשור המתחדש.

o  המיקום נבחר מתוך ראייה של מתן מעטפת כוללת לבילוי מגוון לכל הגילאים כבילוי משפחתי או כמקום מפגש לילדים
ונוער

o  השנה הוקם מרכז נוער חדש במתחם הבשור אשר מהווה מוקד משיכה המייצר אלטרנטיבות עבור בני הנוער ברחבי
.אשר מצביעים יום יום ברגליים, המועצה כיום

o הרציונל הינו חיבור לתשתית הקהילתית שכבר קיימת במתחם:
מרכז הנוער▪
הגילדה▪
מרכז קיימות לבגדים-הדנדש▪
לי-בית קפה חברתי גילו▪
מועדון ותיקים מופת▪
מועדונית צהרים לילדי היסודי▪
איחוד הצלה▪

oלמקום פוטנציאל אדיר כפלטפורמה למינוף פעילויות קהילתיות נוספות.

oובעל מרחבי בילוי משלימים, ללא בעיות חנייה, המתחם נגיש לציבור.

.....למה דווקא שם



:קונספט לדוגמא לבילוי משפחתי 

.  בדנדשלי אחרי שקנו כמה מגדים -ההורים שותים קפה בנחת בגילו, ילדה רוכבת על אופנים בזמן שאחיה מצייר בגילדה

:קונספט לדוגמא לבילוי הנוער 

.בני נוער מתחילים לזרום לכיוון המתחם, המתחם מואר, 22:00השעה -יום חמישי 

קבוצת נערים ונערות נכנסו לסדנת נגרות במרכז הנוער להכנת ספסלים לישובים בזמן שבחדר הצמוד סיימו לארוז  
.  ובמקביל קבוצה נוספת מבלה במתחם האקסטרים בפעילות ספורטיביתלותיקיםערכות שי 

.  ואלכוהולוונדליזים, שכיום מאופיינות בין השאר בשוטטות, ומשם הערב זורם לשעות הקטנות של הלילה



הבשורבמתחםהפארקשלהדמיה



עלויות

חברה  -" עז הרים"מבדיקות שערכנו מול חברת 
.  המתמחה בהקמת מתחמים מסוג זה

:עם רזומה של מתחמים רבים ואיכותיים כדוגמת 

מתחם ההחלקה בחוף דלילה באשקלון

מתחם בשדרות  

בראשון לציון  , מתחם באשדוד

.ועוד המון מקומות ברחבי הארץ



מקורות  
ושימושים

, פיתוח, עלות הקמת המתקנים כולל תשתיות

גינון ותאורה סולארית   

ח"ש1,600,000
.שנים3-העלות כוללת אחזקה ל

(עלויות האחזקה השוטפות השנתיות הן גינון ומים)

:המקורות למימון הפרויקט 

ח"ש1,000,000-מפעל הפיס 

ח"ש600,000-תקציב משרד הפנים 


