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 משהו טוב קורה בתרבות

אלפי משתתפים בסדרת אירועי 
פרדס חנה התרבות של מועצת 

 בחודש האחרון כרכור 
, " מושבה רוקדתמאות רוקדים ואלפי משתתפים ב"

בביקורם  תושבים מעניקים חיבוק חם לחיילי גדס"ר נח"ל
איש נהנו מההופעה המרגשת של  1000-והשבוע כ בישוב,

 הזמר עידן עמדי 

הקיץ מתקרב, וכבר חם בפרדס חנה כרכור, בחודש האחרון קיימה ועדת אירועים במועצת פרדס 
סדרה של אירועי תרבות וקהילה שזכו להיענות , חברת המועצה, רינה רונןבראשות חנה כרכור 

 "מושבה רוקדת", אירוח חיילי גדס"ר נח"ל והופעה של הזמר עידן עמדי. גבוהה מצד התושבים.

כי "בחודש האחרון שמחנו לראות את  השבוע ציין  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
האווירה התוססת בישוב. אירוע רודף אירוע והציבור נענה להזמנות, הגיע ונהנה. מוסיקה, מחול, 

 עוגן הקהילתי המקומי שלנו."שהינה חלק מהת החמה והמחבקת תרבות וערכים ברוח הישראלי

ישובית "מושבה רוקדת". יבמסורת ה העונהאת  וועדת אירועיםעם תום חג השבועות פתחה 
להקות מחול וזמר מכל רחבי הישוב  אנדרטת הנח"להאירוע בו השתתפו אלפי תושבים ארח ב

הופיעו היו בטווח גילאים מגוון והציגו אשר הציגו מכישרונם ומהרפרטואר המקצועי. הלהקות ש
על עיטור הבמה  בסידורי פרחים הופקדה את השפע התרבותי בישוב בתחום המחול והזמר. 

הערב קבוצת הגמלאיות בהובלתה של חברת המועצה ומחזיקת תיק הגמלאים, חיה בן צבי. 
של פרויקט "בית בהנחיית השחקנית וחביבת הילדים, חני נחמיאס, נפתח במחרוזת ריקודי עם 

יקט בית ספר רוקד מתקיים זו פרומציינת כי : " מנהלת אגף החינוך, אילנה זגולספר רוקד".
העממי, טמיע את מורשת המחול השנה השנייה בהצלחה בארבעה בתי ספר ביישוב, במטרה לה

 ישוב,היא כי בכל בתי הספר בשאיפת המועצה . תנוהילדות של רבים מאאת נוף  ינתהמאפי
המחול והריקוד ישתלבו בתוכנית הלימודים והאהבה לתרבות הארצישראלית תהפוך לחלק 

  חייהם. "משמעותי ותורם ב

לאחר מכן, עלו לבמה רקדני מגמת המחול של התיכון "החקלאי" עם הריקוד "ריקודה 
ישראלית", בית הספר לפלמנקו של רקליטה המשיך את המופעים עם קולאז' פלמנקו המדגיש את 

עוצמות והססגוניות של המחול הספרדי. את החלק המוסיקלי סיפקו ילדי "הקלמנטינות" אשר ה
. בלהקת המחול  "הדודאים" שרו את "תן לי מנגינה" בניהול והפקה מוסיקלית של ישראל כסיף

והם מופיעים בארץ ובעולם. בערב האירוע עלתה  7-70אותה מנהלת כוכי גדרון הרקדנים הם בני 
טים" עם המופע "כלניות". בהמשך עלתה והופיעה נבחרת האקרוג'ים המקומית קבוצת "הנב

 לגימנסטרדה הבינלאומית ביוון. תצא פס ופירמידות בארץ וביוני השנה  משתתפת בתחרויותה
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לא עוזב את " העשירה את החלק המוסיקלי של הערב עם השיר מקהלת בית הספר "מעיינות" 

 צת הריקוד של בית הספר במסגרת "בית הספר הרוקד"של שלמה ארצי בליווי קבו ,"העיר
רקדניות ההיפ הופ זומבה של מתנ"ס פרדס חנה כרכור במופע ולאחריה עלו באנרגיה מתפרצת 

את הישוב ואת אף היא להקת "הורה אביב" של פרדס חנה כרכור אשר מייצגת  ".קסם ההיפ הופ"
. גם לריקודים הסלונים היה ייצוג הולם לצלילי השיר "קרן אור"הופיעה הארץ בכל רחבי העולם 

להקת וזת ריקודים סלונים לכל הגילאים. במחרשהופיעו   dadi dance club ומכובד על ידי
 מופע "שוואיה שוואיה"המשלבת מחול מסורתי ומודרני עלתה עם ה סלאם האתיופיתהריקוד 

הנבחרת הייצוגית התעמלוטיקה, מחרוזת ישראלית לשבועות של הוצגה ובהמשכה ,  )לאט לאט(
" הופיעה עם אלמנט מהסרטים. אלמנטבהתעמלות ואקרובטיקה של כרכור. להקת המחול "

בסיום הערב עלו כל הלהקות למופע משותף בשיר שהופק על ידי ישראל כסיף והקלמנטינות 
תוף פעולה והוא התקיים בשי  דרור דוידיעל הניהול האומנותי של הערב הופקד  במיוחד לערב זה.

, וועדת אירועים ותושבים מחלקת בתי הספר באגף החינוך בהובלת שרון שמאירחב היקף בין 
 .רבים שהתנדבו לסייע ולקחת חלק בהפקה המרשימה

"הנח"ל בשביל ישראל"  את הבוקר באותו השבוע התארחו בישוב חיילי גדס"ר נח"ל במסגרת 
כון החקלאי במתנ"ס פרדס חנה כרכור ע"ש התחילו החיילים והקצינים במפגש עם תלמידי התי

כנה מאיר. בהמשך היום  התארחו החיילים בוואדי לפעילות הכוללת כיבוד והופעות של אומנים 
. תושבים רבים והאחים שי ושחר הוכמן ואור עמרן מעוז מדמוןמקומיים בהם הזמרים בני הישוב 

וחמה. עוגות, ממתקים, מאפים נרתמו לאורך היום בכדי להכין לחיילים קבלת פנים מחבקת 
וכיבודים רבים נתרמו עבור החיילים ככיבוד לאירוע. לאחר מכן החיילים והתושבים בהם בני 

טקס קצר במעמד ראש המועצה, אל"מ )בדימוס(  חיים געש, אשר נשא ל התכנסונוער רבים 
 איציק בוחבוט לויןוחבר המועצה ויו"ר ועדת איכות הסביבה, דברים בפני החיילים והמפקדים, 

 אשר היה ממארגני אירוע ההצדעה. 

לעודד את הצעירים ובני הנוער  הייתהמטרת הפעילות : " בוחבוט לויןחבר המועצה לדברי 
המתגייסים לשירות משמעותי וערכי בצה"ל, לחזק את הקשר בין הקהילה המקומית לחטיבת 

היה מרגש לראות את  הנח"ל ולהגביר ולהעמיק את הקשר לארץ ואהבת המולדת בקרב החיילים.
 . "ובהרצון והנכונות של תושבים כה רבים לתרום ולחבק את חיילי הנח"ל שביקרו ביש

הקיץ המתקרב חתם הזמר האהוב עידן עמדי, שהופיע השבוע את פתיחת את סדרת האירועים 
. ילדים, בני נוער ומבוגרים כולם יחד שרו ורקדו עם הזמר את אנדרטת הנח"לאיש ב 1000-בפני כ

להיטיו המרגשים בהם : "כאב של לוחמים", "בזמן האחרון" ו "אלייך". הופעות החימום כללו 
"שבר כלי", להקת קצב של בית הספר החקלאי ומגמת המחול של התיכון  -מקומיות להקות

בן הישוב לדואט  מעוז מדמוןהזמר העלה לבמה את הקהל הריע כשעמדי החקלאי. בהמשך הערב 
חברת  התקיימה ביוזמת חברת המועצה ויו"ר ועדת חינוך, שרון בן צור ,ההופעה משותף משיריו. 

חברת המועצה, בן צור ביקשה להודות לכל מי שהיה מעורב המועצה, רינה רונן ובסיוע ניר הוכמן. 
מומנה על ידי המועצה המקומית ההופעה בארגון האירוע ובשיווקו והיה לו חלק בהצלחתו. " .

מיועדות למסיבת הסיום החגיגית של ₪(  20וההכנסות ממחירם המסובסד של הכרטיסים )
 התיכון החקלאי.  תלמידי

ציינה בנחת כי הסיפוק הגדול ביותר הוא לראות  חברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים, רינה רונן
את השמחה וההנאה של אלפי תושבים באירועים השונים בישוב. בהופעה של עידן עמדי אתמול 

ו ילדים רקדו לצד הוריהם והאווירה הייתה כובשת ומחממת לב. העובדה שהאירועים האל
ילדים ומבוגרים היא –מתקיימים בתוך הבית, בישוב ולוקחים בהם חלק אומנים מקומיים רבים

ההצלחה האמיתית שלנו בוועדה ובמועצה. מאות רקדנים, עשרות מוסיקאים ומאות תושבים 
בעלי רוח נתינה יחד בישוב הצומח שלנו. אני שמחה על כך, ומודה לכל מי שהגיע, תרם והיה חלק 

 . " הללו אם כמופיע, משתתף או צופהמהאירועים 
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