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 תרבות במושבה

 2015וועדת אירועים נערכת לשנת 

פורים עם חני נחמיאס, חגיגות מימונה באפריל בתוכנית: 
 הינכנסת לשנתה השניאשר ומסורת "מושבה רוקדת" 

רונן התכנסה בשבוע האחרון לגבש סופית וועדת אירועים בראשות חברת המועצה וההנהלה רינה 
הייתה שנה עתירת אירועים ומשמעותית בכל  2014שנת . 2015שר את תוכנית הפעילות לשנת ולא

 ., כאשר המטרה היא לשמור על נפח הפעילות משנה קודמתהנוגע לאירועים ותרבות בישוב

ביצענו סקר תושבים בכדי לברר  2014בשנת "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, מציין כי 
את העדפותיו של הציבור הרחב בישוב בכל הנוגע לאירועים בדגש על חגיגות יום העצמאות. 

  "מסקנות הסקר יושמו והחגיגות הועברו לבקשת ציבור התושבים למרכז המושבה.

 בשנים האחרונות אנו"חברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים רינה רונן מרחיבה ומדגישה כי 
חגיגת המימונה המוצלחת גם בשנה  פהולות העולים מן השטח. משום כך נוסקשובים מתמיד לק

זו, ואנו בוחנים בימים אלו אפשרות מופע של אומן זמר מהבולטים והמוכרים בארץ לקראת 
 ". 2015חגיגות יום העצמאות ב 

, חני נחמיאס פורים בשנה זו יצוין בהצגה לילדים ולמשפחות עם חביבת הילדים )והוריהם(
יום האישה  יתקיים אירוע במסגרתוהופעה של קרקס שבזי ברחבת המתנ"ס. גם בשנה זו 

יום ושוויון מגדרי. הפעילויות הרבות המתקיימות  ב בשיתוף מחלקת מעמד האישה הבינלאומי 
יחד עם יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה  בחודש מרץ יאורגנו  המעשים הטובים

 ה.במועצ

כאמור, לאור ההצלחה אשתקד המימונה תצוין גם השנה באירוע ייעודי במושבה . טקסי יום 
ויום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה יתקיימו כבכל שנה על הזיכרון לשואה לגבורה 

 פי המסורת היישובית כולל ערב שירי לוחמים במתנ"ס ע"ש כנה מאיר.

לים וטקס בוואדי יחד עם תנועות הנוער במושבה. האירוע מושבה ביום ירושלים יתקיים מצעד דג
רוקדת המהווה ערב הצדעה להווי הארץ ישראלי ולמחול הישראלי במושבה אשר נערך לראשונה 

יתקיים באנדרטת הנח"ל בשנה קודמת הופך למסורת יישובית וצפוי להתקיים גם השנה. האירוע 
כמידי  המקומיות. את חופשת הקיץ צפוי לפתוח למידי בתי הספר ולהקות המחולבהשתתפות ת

 ערב הנוער לציון סיום שנת הלימודים המתקיים במשותף עם אגף החינוך.  שנה

במהלך החודשים יולי אוגוסט יינתן דגש לצעירי המושבה בפעילות ייעודית לילדים ומסיבת 
חגי תשרי יתקיים  אוזניות במהלך הלילה הלבן היישובי. ערב ט"ו באב יצוין בוואדי ולקראת

 היריד השנתי בנושא איכות הסביבה.

הדגישה כי זוהי רק תוכנית בסיסית לאירועי  רינה רונןחברת ההנהלה ויו"ר ועדת אירועים, 
. אנו פועלים להרחבתה והעשרתה בשיתופי פעולה מעניינים עם אגפי המועצה 2015המושבה בשנת 

אנו נפרסם בסמיכות לכל מטבע הדברים יתכנו שינויים כאלה ואחרים במהלך השנה.  השונים.
אירוע, חג או מועד את הפעילויות השונות בו אנו מזמינים אתכם כלל ציבור התושבים להשתתף 

לקחת חלק ולהנות. רונן ציינה לחיוב את שיתופי הפעולה היוצאים מן הכלל עם מנהלי המחלקות 
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ם חברי המועצה אשר נרתמים יחד ברעיונות ייחודיים ובביצוע והפקת והאגפים במועצה, ע

 האירועים עד לפרטים הקטנים.

לקיום  ולרן גלר מזכיר וגזבר המועצה על תמיכתםרונן ביקשה להודות לראש המועצה, חיים געש, 
 .אירועים ה

: " מאירוע לאירוע, משנה לשנה אנו נוכחים ומתפעלים  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
מההירתמות הנרחבת של התושבים למען הקהילה המקומית. הצלחתם של האירועים מתחילה 

בנכונות התושבים להיות חלק פעיל באירוע, אם בעשייה ואם בנוכחות. בוועדת אירועים ניסו לתת 
תחום איכות הסביבה, קידום מעמד האישה, ביטוי לאופייה המגוון של המושבה סביב אירועים מ

" אני מאחל לכולנו ששנת וכמובן הטקסים סביב הימים הלאומיים. , צעיריםאירועים למשפחות
 תהיה שנה של שמחות ואירועים מוצלחים." 2015
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