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הצלחה מסחררת לצעדת פרדס חנה כרכור
כ 0011-איש השתתפו בצעדה שארגנה המועצה
המקומית יחד עם מרכז  BIGבישוב
חול המועד סוכות הביא כ 0011-תושבים ואורחים מכל האזור לצעדת פרדס חנה כרכור
המסורתית.
ההזנקה בוצעה בשעה  03:1על ידי ראש המועצה ,חיים געש .געש בירך על מספרם המרשים של
המשתתפים אשר בחרו להגיע ולהנות מהנופים הירוקים של הישוב ,לקום ולהכיר את המושבה
דרך הרגליים .געש הודה לסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט אלי אטיאס אשר יזם את
הפעילות ,וחזר וציין כי מדובר בצעדה אשר הפכה למסורת שנתית ובכוונת המועצה להמשיך
ולקיימה גם בשנים הבאות.
הצועדים לבושים ברובם בחולצות הצהובות הנושאות את כיתוב הצעדה אשר חולקו על ידי
המועצה טרם ההזנקה יצאו לדרך .הצעדה חולקה לשני מסלולים –ארוך למיטבי לכת וקצר
למשפחות לוותיקים ולילדים .לאורך המסלול חיכו לצועדים תחנות עם חלוקת מים צוננים
והפעלות לילדים ולמבוגרים.
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס סיפר כי מראה השובל הצהוב של הצועדים
הרבים בשבילי הישוב היה מרגש .לדברי אטיאס התגובות החיוביות לצעדה היו רבות ותומכות,
ואין סיפוק גדול מכך עבורו.
בסיום הצעדה חולקו תעודות למשתתפים ונערך הפנינג משפחתי מלווה במוסיקה ופעילות
אתגרית עד לחצות היום.
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס הוסיף כי ברצונו לציין את שיתוף הפעולה
עם הנהלת ביג ומנהל השיווק והאירועים שלה מר דרור עמרן אשר עמל וטרח ותרם ביד נדיבה
להצלחת הארוע המרגש.
אטיאס" :זה הזמן להודות לכל העוסקים במלאכה ושהיו הגורם המכריע להצלחת הארוע
החגיגי הזה -דרור עמרן  -מנהל השיווק והארועים של "ביג" ,רן גלר – מזכיר וגזבר
המועצה ,קולט ריימונד  -מנהל מתנס פרדס חנה כרכור ועובדי המתנס ,אילנה זגול  -מנהלת
אגף החינוך ומנהלות ומורות בתי הספר ,אילנה ארליך  -מפקחת חינוך גופני בישוב ומורים
לחינוך גופני  ,יאיר שושן  -רכז הספורט היישובי ,יעקב סלוים – מנהל מחלקת בטחון וקב"ט
ועובדי המחלקה ,זיוה דסקל – מנהלת מחלקת מכרזים ,פבל שטיין – מנהל נגישות ובטיחות
ועובדי המחלקה ,גלית קדישי – רכזת אירועים ,שוריק בביז'ייב – מנהל מחלקת תפעול ועובדי
המחלקה ,שרון שמאי – מנהלת מחלקת בתי"ס באגף החינוך ,עמיקם הרפז  -רכז קבוצות
הליכה לאוכלוסיה הותיקה ,מאיר מרדכי  -יו"ר עמותה מ.ס פרדס חנה כרכור ,מנהל קבוצות
הנוער משה יזדי".להתראות בצעדת פרדס חנה כרכור ,השלישית בשנה הבאה עם תוספות
ואטרקציות חדשות למשפחות ולכלל ציבור התושבים"
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