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 מזיכרון לתקומה

 בפרדס חנה כרכוראירועי יום הזיכרון ויום העצמאות במועצה נערכים ל

מערכות טקס יום הזיכרון לחללי  -בישוב לראשונה
ולנפגעי פעולות האיבה יועלה על ידי עובדי  ישראל

 שוביתייחד עם מועצת הנוער הי המועצה

למדינת ישראל יתקיימו השנה בישוב בסימן  69-חגיגות העצמאות ה
 :ישתתפו "לירושלים באהבה"

 גלית גיאת, אמיר דדון, טונה ולהקות מחול מקומיות
בהכנות יחד עם מתנ"ס פרדס חנה כרכור מצויים  , וועדת אירועים במועצהמועצת פרדס חנה כרכור

. אירועים רבים בשבועות הקרוביםלהיערך ים רון וחגיגות יום העצמאות הצפוילטקסי יום הזיכאחרונות 
 הפכו למסורת בשנים האחרונות ומהווים חלק בלתי נפרד מהקהילה ומהתרבות היישובית.

ייערך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה במרכז לאמנויות הבמה בישוב. הטקס גם  23.4.17ביום ראשון 
יתקיים בהשתתפות ובהובלת תלמידי בית הספר החקלאי "ברנקו וייס" שהשתתפו השנה במשלחת השנה 

 לפולין. 

נה כרכור . ילדי גני הילדים בפרדס ח 26.4.17-אירוע יום העצמאות הראשון יתקיים כבר באותו השבוע ב
נחמיאס השרה ישתתפו באירוע "חוגגים עצמאות" באנדרטת הנח"ל בישוב. האירוע ישלב מופע של חני 

 משירי עוזי חיטמן ז"ל  וכן ריקודים והרקדה המונית של הילדים והוריהם עם סטודיו "אלמנט" המקומי. 

יקיימו המועצה והמתנ"ס את ערב שירי הלוחמים המסורתי של הישוב במרכז   29.4.17במוצאי שבת 
ערב "בתי את בוכה סים לכרטישנה למלחמת ששת הימים.  50בסימן לאמנויות הבמה. השנה הערב ייערך 

 או צוחקת" הינו בעלות סמלית בלבד עבור התושבים.

עובדי המועצה טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ב ישתתפו השנה לראשונה 
ביקשו להשתתף בטקס ובוועדת אירועים של . העובדים יחד עם תלמידי מועצת הנוער היישובית עצמם

להכנות. חלק מהעובדים ישירו במסגרת מקהלה ואילו חלק אחר יקריא קטעים במהלך הרשות נרתמו 
יו"ר ועדת אירועים, חברת  השנים האחרונות, 4-ב כמידי שנה ,הטקס עצמו. את הטקס כותבת ומביימת

 ונגנים. זמרים  נמרוד פז אחראי על הניהול המוסיקלי של הטקס יחד עם זמרותהמועצה, רינה רונן. 

טקס האזכרה בערב יום הזיכרון ייערך במעמד ראש המועצה, חיים געש, וכבוד הרב צדקה שליט"א, 
בבית העלמין הצבאי בפרדס  11:00טקסי יום הזיכרון ייפתחו בשעה  .20:00ברחבת יד לבנים בישוב בשעה 

בורים חנה ובחלקה הצבאית בבית העלמין בכרכור. גם השנה תקיים הרשות את טקס הנעילה בגן הגי
 ויחתום את אירועי יום הזיכרון היישוביים. 18:00בכרכור . הטקס יתקיים בשעה 

שנה   50למדינת ישראל בסימן "לירושלים באהבה"  69-חגיגות יום העצמאות ה ייפתחו  20:45בשעה 
להקות מחול מקומיות, הופעות של אמיר דדון, טונה וגלית גיאת,  -בתכנית האמנותיתלאיחוד ירושלים. 

 מופע זיקוקים, דוכנים ואווירה שמחה וחגיגית.  האירועים ייערכו ברחבת המועצה במרכז המושבה.
מסורת עצמאות נוספת בפרדס חנה כרכור הוא אירוע העצמאות לגמלאי הישוב. השנה האירוע ייערך 

האחים אסנר  -והוא יוקדש לשירי הלהקות הצבאיות אשר הפכו לקלאסיקה ישראלית. בערב 3.5.17ב
תייצג את  -להקת פיקוד מרכז, מוצי אביבמ -יארחו את מירי אלוני ושירי להקת הנח"ל, דורית ראובני

במרכז לאמנויות  17:00להקת חיל הים. האירוע יתקיים בשעה  -להקת פיקוד צפון, רבקה זוהר ולירון לב
 הבמה בישוב.

ם בהובלת חברת ת אירועיראש המועצה, חיים געש, ביקש למסור בשם המועצה: " בימים אלו, וועד
מחלקת התרבות במרכז לאמנויות הבמה, ענת אלקבץ, גזבר ומזכיר המועצה, מנהלת והמועצה, רינה רונן, 

רן גלר ועובדי מועצה רבים נרתמים להכנות האחרונות לטקסים ולאירועים. אנחנו מזמינים את כולכם 
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תי נפרד מזהותנו האישית בל להגיע, להשתתף ולהיות חלק מהימים החשובים האלו שהינם חלק

 לכולנו "  רגעי העצב והשמחה המשותפיםימים המרכיבים ומחברים את  ,והחברתית


