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 !שמח היה
תושבים השתתפו בחגיגת יום  12,000-כ

זו  העצמאות של פרדס חנה כרכור שהתקיימה
 ברחבת המועצה יהיהשנה השנ

יקה סקס סחפו את הקהל גידי גוב, רוני דלומי מונ
מימי כוורת ומוסיקה ישראלית  המקומי עם קלאסיקות

 עכשווית משובחת 

בשבוע האחרון ציינה פרדס חנה כרכור את טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ואת אירועי יום 
. אלפי משתתפים לקחו חלק בטקסים ובאירועים בכל המבטאים זיכרון הכאב ושמחת התקומה העצמאות

הגיעו אשר איש  12,000-כ על פי הערכת גורמי המשטרה נכחו באירוע בערב יום העצמאות . רחבי הישוב
 .נו שנות עצמאות 67 בלב המושבה לחגוג יחד

הנהלת -כיסאות לנוחות הצופים . במועצה נערכו מראש  500-ומסכי ענק  2ברחבת המועצה הוצבו 
 מנהלת התרבות  ראש המועצה וגזבר ומזכיר המועצה, ועדת אירועים בראשות רינה רונן, -המועצה

התכנון מחלקת בטיחות וביטחון ועובדי מועצה רבים אשר הופקדו על מלאכת במתנ"ס ענת אלקבץ, 
 הניהול והביצוע בפועל למען הצלחתו של הערב.

במרכז המושבה. בתוך השמונה רחבת המועצה עוטרה בדגלי כחול לבן והמתחם גודר בין כיכר אגד לכיכר 
שונים אשר פעלו בפיקוח המועצה. דוכני מזון ואביזרי מסיבות אשר קיבלו המתחם הוגדר אזור לדוכנים ה

. הדוכנים היו  אישור למכירה באירוע הוצבו ברחבה הסמוכה לבניין המועצה אשר יועדה למטרה זו
 .אחידים ממסופרים תחת פרגולות אישיות ותאורה תומכת אורגנו בסדר מופתי על ידי המועצה

ברצף הופעות עלו ואחריה המקומית  עלתה להקת יארוק על הבמה המרכזית ו 20:30החגיגה החלה בשעה 
הורה "להקות המחול המקומיות ולהקת מוניקה סקס. בין המופעים רקדו רוני דלומי גידי גוב -סוחף 
 . נערות ונערים במופעים ססגוניים  200-" אשר כללו כהדודאים"ו "אביב

"אם רק בהם זוכת כוכב נולד, זמרת השנה הזמרת והשחקנית רוני דלומי הפליאה בקולה ובלהיטיה 
להיטים מתקופת כוורת הדקות אשר שילב את  40הזמר והשחקן האהוב גידי גוב העניק מופע בן  .תיתן"
ל את הערב חתמה להקת מוניקה סקס אשר סחפה את הקה.  המזוהות עם האומן סיקות ישראליותוקלא

 ."מכה אפורה"ו "פצעים ונשיקות"מתוך האלבומים משובח הצעיר והמבוגר כאחד ברוק ישראלי 

 ברוח האירוע  את ההנחיה הובילו שני חניכי הצופים עידו ולירי צעירים ומוכשרים המתגוררים בישוב. 

לראשונה ברחבה הוצבו לא נפקד.  בפריחתו מקומם של הילדים הרבים מהם נהנה הישוב בשנים האחרונות
אלפי הילדים אשר הגיעו עם וכנים היו נושאי פרסים ללא עלות עבור . הדושולחנות יצירה דוכני פעילות

 הוריהם ומשפחותיהם להנות מהערב החגיגי.

הבמה אורגנה על  .לקהל שומר המסורת במהבוואדי גם הקהל הדתי קיבל מענה ייעודי ולמטרה זו הוצבה 
ת הערב החל בתפילגרעין משפחות פרדס חנה ורינת תורג'מן. דורון עבדי מידי חבר המועצה נחמיה מנצור 
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"פולקה ואבן המשאלות".  ילדיםהצגת וכן התקיימה   "ליבא"להקת  לבמה  ערבית חגיגית ובהמשך עלתה

 . וקהל רב ביקר ונהנה מהתוכנית האומנותית אשר הוצגה במסגרתה  זכתה להיענות מרשימה הבמה 

מלבד אירועי ערב רביעי מדור גמלאים בניהולה של ענת פרסמן באגף לשירותי רווחה וקהילה ארגנו חגיגת 
התקיים מופע של השחקן והבדרן שלמה בראבא לקהל ביום א' בבוקר היה עצמאות לגמלאי הישוב. 

 הגמלאים, המופע כלל כיבוד והתקיים במרכז אומנויות הבמה אשר היה מלא עד אפס מקום.

ברך בקצרה את אלפי המשתתפים וציין כי זו השנה השנייה שהאירועים  ש המועצה, חיים געשרא
 חג שמח וערב מהנה.געש אחל לאלפים הרבים שהגיעו לחגוג ולשמוח יחד מתקיימים ברוח זו בלב הישוב. 

רוע ת עובדי המועצה הרבים אשר השקיעו מאמץ בהפקת איציין לטובה א  גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר
על העבודה המשותפת למען הצלחתו  בראשות רינה רונן רחב היקף זה. לכוחות החירום ולוועדת אירועים

 של הערב. 

האירוע הופק במחשבה רבה תוך התחשבות במגוון ", יו"ר ועדת אירועים חברת המועצה רינה רונןלדברי 
בני נוער, אוכלוסיות  מסורת, שומרי גמלאים, משפחות עם ילדים, -קהלים אשר חיים ומתגוררים בישוב

. שמחתי לראות את הקהל הרב שהשתתף באירוע. מבחינתנו הנוכחות המשמעותית בעלות צרכים מיוחדים
הינה פרגון גדול ומחמם לב. חשוב לנו להודות לכל מי שתרם להפקת האירוע ולהצלחתו, רבים וטובים 

 נת את הישוב הנהדר שלנו."חלק גדול ביצעו זאת בהתנדבות כמיטב המסורת המאפייכאשר 

 

 

 




