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אוהבים ומוקירים את הנוער שלנו
להקות הנוער המקומיות ואומן הראפ המצליח ,נצ'י נצ'
סחפו את הקהל במפגן מוסיקלי אנרגטי
בערב החגיגי אף הושק כרטיס ההנחות לבני הנוער
חיים געש בדבריו לבני נוער :
"אתם נוער איכותי ונפלא! גאים בכם".
כ 600-בני נוער הגיעו השתתפו ,שמחו ורקדו בערב ההוקרה לבני הנוער בישוב שערכה המועצה המקומית.
מחלקת הנוער יחד עם מועצת הנוער וועדת אירועים ויו"ר ועדת חינוך במועצה איגדו כוחות לארגן ערב
מרשים ועשיר בשביל בני הנוער הכולל הופעות מוסיקליות ,דוכני אוכל ושתייה והשקת כרטיס ההנחות
החדש של בני הנוער.
על במת איזקסון בתיכון החקלאי עלו לבמה להקות צעירות מקומיות ומוכשרות "פלאשבק"" ,שבר כלי",
 hanna's groupו  the sheepשהציגו רוק איכותי ומקצועי .
ראש המועצה חיים געש עלה לבמה בין הופעותיהן של הלהקות הצעירות והתייחס לכישרונות הרבים
שצומחים פה בישוב .געש  ":הערב הזה הוא ערב הוקרה לבני הנוער וחלק גדול ממנו הוא הנוער עצמו,
הלהקות המצוינות שמופיעות פה על הבמה ומחזיקות קהל בן כ 600-איש ומועצת הנוער שארגנה ,הפיקה
ואפילו דאגה לכם לכרטיס הנחות ייעודי לבני הנוער .רבים מכם פה פעילים כמד"צים ,בתנועות הנוער
תורמים מזמנכם לקהילה ומתנדבים בפרויקטים ,זו ההזדמנות שלנו לומר לכם תודה! אתם נוער איכותי
ונפלא ואנחנו גאים בכם" .
געש ביקש להודות לכל מי שלקח חלק בארגון הערב ובהפקתו ,למנהלת מחלקת הנוער במועצה ,ג'ודי
בנר ,מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול ליו"ר ועדת החינוך חברת המועצה ,לשרון בן צור שיזמה את מסורת
הפקת ערב ההוקרה לנוער ,ויו"ר ועדת אירועים ,רינה רונן.
מועצת הנוער היישובית הציגה במהלך הערב את פעילותה למען הנוער המתבצעת לכל אורך השנה .גולת
הכותרת בשנה זו היא השקת כרטיס ההנחות לבני הנוער אותו יקבלו כ 4000-בני הנוער בישוב .כל כרטיס
נושא את שם הנער/ה והוא מאפשר קבלת הנחות ייעודיות במגוון בתי עסק מקומיים .הכרטיס הוצג לבני
הנוער כאשר במהלך השבוע הקרוב מוצבים דוכנים בבתי הספר להרשמה וקבלת הכרטיס האישי.
את הערב חתם אמן הראפ המצליח נצ'י-נצ' בהופעה שבה גם המבוגרים שבקהל לא נשארו אדישים.
ההופעה המושקעת נמשכה כשעה ועשרים (מתוכן למעלה מ 30-דקות היה ההדרן)
יו"ר ועדת החינוך ,חברת המועצה,שרון בן צור ,הוסיפה כי "הבמה בערב זה הייתה של הנוער -בהופעות,
בהנחיה ,בתכנים ,והם הפגינו יכולות ואיכויות יוצאות דופן ומעוררות גאווה .הלהקות הצעירות העניקו
הופעות בקנה מידה ארצי שהוכיחו שכשרון ועבודה קשה אכן משתלמים .מועצת הנוער בהפקת כרטיס
הנוער והובלת הערב ,התגלתה כגורם יוזם ,מניע ומייצג עבור בני הנוער ולמענם .אני שמחה על הפיכת
הערב למסורת יישובית המוקדשת כולה לבני הנוער הנהדרים שלנו ,ומודה לבני הנוער על תרומתם
החשובה לכל אורך השנה לקהילה שלנו ,פה בפרדס חנה כרכור".
יו"ר ועדת אירועים ,חברת המועצה ,רינה רונן ציינה כי בשנה האחרונה וועדת אירועים התמקדה במתן
מענה תרבותי לכל הקבוצות בישוב -נשים ,גמלאים ,משפחות וצעירים .אנחנו שמחים על ההזדמנות לארגן
ערב לבני הנוער שלנו ,המותאם לטעמם ולהעדפותיהם .אכן הערב נחל הצלחה רבה ואנו מברכים על כך,
ומאחלים לכולם שנה טובה שנת תרבות עתירה באירועים קהילתיים"
מנהלת מחלקת הנוער באגף החינוך במועצה ,ג'ודי בנר כתבה בפייסבוק לאחר האירוע" :מי שלא ראה
שמחת נצ'י נצ' לא ראה שמחה מימיו..ערב מדהים עם טונות אדרנלין.להקות הנוער המוכשרות
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והאיכותיות שלנו שהנעימו את השעה הראשונה ,בנגינה ושירה מופלאה .שאפו ענק .מוכשרים!מועצת
הנוער שהנחתה את הערב בכבוד והשיקה את כרטיס ההנחות לנוער שיחולק בימים הקרובים בבתי
הספר ...ו נצ'י נצ' האחד והמיוחד נוער יקר כל זאת לא היה קורה ללא המועצה המקומית שלנו  ,העומד
בראשה וחבריה .תודה ענקית לכולם ובאהבה גדולה מאתנו ".לייק גדול מאיתנו למארגנים ,למשתתפים
ובעיקר לבני הנוער.
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