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חוגגים יחד  68שנות עצמאות
אלפי תושבים הגיעו לבמות במרכז המושבה של פרדס חנה כרכור
נינט ,עילי בוטנר וילדי החוץ ,להקת קוקי לבנה והמנחה דרור
דוידי סחפו את הקהל המקומי
בשבוע האחרון ציינה פרדס חנה כרכור את טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובהמשכם
את אירועי יום העצמאות .אלפי משתתפים לקחו חלק בטקסים ובאירועים בכל רחבי הישוב.
אירועי יום העצמאות מתקיימים לאור העדפת התושבים זו השנה השלישית במרכז הישוב.
לקראת החגיגות רחבת המועצה והכיכרות המרכזיים עוטרו כמיטב המסורת בדגלי כחול לבן
והמתחם הסובב גודר .ברחבת המועצה הוצבו מסכי ענק והוצבו כיסאות לנוחות הצופים .השנה
הוצבו  2במות מרכזיות הראשונה והמרכזית ברחבת בנין המועצה .
ההיערכות לאירועים ולטקסים ארכה למעלה מחודשיים .הנהלת המועצה -ראש המועצה וגזבר
ומזכיר המועצה ,ועדת אירועים בראשות רינה רונן ,מנהלת התרבות במתנ"ס ענת אלקבץ הובילו
את ההיערכות  .מחלקת בטיחות וביטחון ועובדי מועצה רבים אשר הופקדו על מלאכת התכנון
הניהול והביצוע בפועל למען הצלחתו של הערב.
החגיגה החלה בצאת יום הזיכרון ,הרב מרגלית פתח את הערב בדברי ברכה ואיחולים לשלום
המדינה  ,אחריו עלתה לבמה חברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים ,רינה רונן לומר דברי ברכה.
רונן הזמינה את ראש המועצה חיים געש לשאת דברים ,געש עלה לבמה בחיוך רחב והכריז כי
הוא גאה לפתוח את חגיגות יום העצמאות ה 68-של מדינת ישראל בישוב.
דרור דוידי הופקד על הנחיית הערב והמופעים החלו אל תוך הלילה מלווים בזיקוקים ובבלונים
בגווני כחול לבן שהושלכו אל הקהל .בני להקת קוקי לבנה הקפיצו את הנוער ונינט ריגשה את
הקהל בהופעה יוצאת דופן בעוצמתה .עילי בוטנר וילדי החוץ סחפו את הקהל עם השירים
האהובים.
בין מופע אחד לשני המנחה האנרגטי דרור דוידי הרקיד את הקהל ועלו לבמה קבוצות מחול
מקומיות -להקת המחול של סטודיו אלמנט .הדודאים והורה פרדס חנה.
חניכי תנועות הנוער מכלל המגזרים בישוב מלווים את כלל הטקסים והאירועים בישוב בשנים
האחרונות ,גם ביום עצמאות זה עלו לבמה חניכי הצופים לצד הנוער העובד והלומד ובני עקיבא
ולקחו חלק פעיל באירועים ובשמחות.
במה המותאמת בתכניה לציבור הדתי הוצבה גם השנה בואדי .הבמה לציבור הדתי אורגנה על ידי
חבר המועצה נחמיה מנצור דורון עבדי מגרעין משפחות פרדס חנה.
ראש המועצה ,חיים געש ציין כי "מהות האירועים היא היציאה לרחובות ,השמחה המשותפת
יחד עם בני משפחה ,שכנים ובני קהילה .אני מברך ושמח על הקהל הרב שהגיע לאירועים ועל
האווירה השמחה והסוחפת" .
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ציין לטובה את עובדי המועצה הרבים אשר השקיעו מאמץ בהפקת
אירוע רחב היקף זה .לכוחות החירום ולוועדת אירועים בראשות רינה רונן על העבודה המשותפת
למען הצלחתו של הערב.
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יו"ר ועדת אירועים חברת המועצה רינה רונן מסרה כי" ,האירוע השנה התקיים בסימן אחדות,
אחדות בין כלל הקבוצות בתוך פרדס חנה כרכור מכל המגזרים והגילאים .בחרנו מופעים אשר
אהובים על כולם צעירים ומבוגרים כאחד ,נינט ,עיליי בוטנר וילדי החוץ ולהקת קוקי לבנה.
הנחייתו המקסימה של דרור דוידי תרמה רבות להצלחת הערב והשתתפותם של חניכי תנועות
הנוער היא חלק בלתי נפרד מהחגיגות שלנו פה בפרדס חנה כרכור .שמחנו לראות את הקהל הרב
שהשתתף באירוע ,זהו ללא ספק מחמם לב .חשוב לנו להודות לכל מי שתרם להפקת האירוע
ולהצלחתו ,רבים וטובים כאשר חלק גדול ביצעו זאת בהתנדבות ובשמחה כיאה לאווירה החמה
המייחדת את הישוב שלנו".
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