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 פרדס חנה כרכור-עד דלא ידע 

אלפים חגגו את פורים במתנ"ס פרדס חנה 
 ובוואדי כרכור

האירועים שאורגנו על ידי ועדת אירועים במועצה יחד עם 
והיו  המתנ"ס ובתמיכת משרד התרבות זכו להיענות מדהימה

 חלק בלתי נפרד מאווירת החג המקומית
. מפתיחת ההרשמה אלפי כרטיסים לאירועי פורים בפרדס חנה כרכור נגמרו תוך שעות ספורות בלבד

אשר הוצעו  וכללה מופעים כמו שקטק, ענן על מקל וקרקס שבזי תכנית האירועים הייתה מלאה ומרשימה
 .לקהל ללא תשלום

, מתנ"ס ובתמיכת הוועדה יו"ר ועדת אירועים  במועצה, רינה רונן  האחרוניםעל הארגון שקדו בשבועות 
, והם התקיימו בתמיכת משרד ועובדי המועצה במתנ"ס, ענת אלקבץ, פרדס חנה כרכור ומנהלת התרבות
 .התרבות ושרת התרבות, מירי רגב

צופים" בוואדי. מאות חגיגות פורים התחילו כבר ביום שישי עם הפורימון המושקע של חניכי תנועת "ה
 מהמתקנים האתגריים והיצירתיים שהכינו חניכי התנועה.  ונהנוילדים גדשו את המקום 

את סדרת המופעים המושקעת שהגיעה לפרדס חנה כרכור פתחו ירדן בר כוכבא ותומר שרון עם "ענן על 
ס שבזי המשובח ות של קרקמקל" האהוב. במדשאות מחוץ לאולם התקיימו באותו הזמן מופעים וסדנא

בחבל ונדנדה בגובה של  בתרגילי אקרובטיקהפעלולוניות, תלמידות בוגרות של הקרקס הדהימו את הקהל 
בין שני סבבי המופעים מורי הקרקס הפעילו את הילדים בסדנאות הליכה על קביים, . מטרים 7-כ

 -בכל רחבי המתנ"ס ותעוד נערכו סדנאלהטוטנות , הולה הופ ופעילויות אחרות של הקרקס הלימודי. 
 אש של רונה בראון ובסיומו סדנת תיפוף.מחול הודי המשלב , מופע הפרחת בלונים, ג'אגלינג

 לא היה רגע דל, לא הייתה פינה ריקה והשמחה ואווירת החג הצבעונית מילאו את המקום.

זרים שיזמה גם למחרת נמשכו החגיגות במופע הקצב הסוחף של "שקטק" וסדנאות יצירה מחומרים ממוח
היחידה הסביבתית, ולאחר ימים של חגיגות לילדים מגיע גם להורים ולמבוגרים ליהנות מערב רגוע 

"לא רגוע". את באי המופע קיבלו בכניסה שני בחורים מחופשים  ומשעשע במופע של "פיאות קדושות"
בעוניים להכניס את לדמויות חסרות ראש וחולקו לקהל טרם המופע ברוח החג אביזרי פורים וכובעים צ

חג הפורים  -בעיתוי המתאים ביותר מופע שזכה להצלחה יפה בתל אביב והגיע לישובה הבאים לאווירה .
 ואף חתם את חגיגות פורים בישוב.

ראש המועצה, חיים געש,  מסר כי : " בכל שנה האירועים במושבה הולכים וצומחים בהיקפם ובאיכותם. 
השנה הצענו תוכן המשלב פעילויות למשפחות, הפעלות איכות סביבה ומופעים מהשורה הראשונה לילדים 

הילה, לגזבר ולמבוגרים. תודה לחברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים רינה רונן על תרומתה לתרבות בק
ומזכיר המועצה, למנהלת המתנ"ס, קולט ריימונד ומנהלת התרבות במתנ"ס , ענת אלקבץ וכמובן לכל 

 עובדי המועצה המסורים על חלקם בהפקת אירועי חג שמחים ומשמחים. "

 שמחה על פניהם של המשתתפיםה ראינו את  שמח במושבה, יו"ר ועדת אירועים רינה רונן סיכמה: "היה .
תודה לראש המועצה, חיים געש על תמיכתו, . גשנו לראות אלפים מגיעים, נהנים וחוגגים יחד את החגוהתר

למשרד התרבות ושרת התרבות על הסיוע התקציבי שאפשר לנו להציע את האירועים ללא תשלום, לכל מי 
 "רוע הבא.מתכוננים לאיר כבשלקח חלק בארגון האירועים, למנהלת התרבות במתנ"ס, ענת אלקבץ. אנו 
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