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במרץ ובאהבה
חודש מרץ צפוי להיות עתיר אירועים בפרדס חנה כרכור

סמנו ביומנים:
חגיגות פורים עם חני נחמיאס לכל המשפחה ,לראשונה בישוב-
"הפרכוריאדע" עדלאידע בסימן מיחזור ,יום האישה
הבינלאומי  ,יום המעשים הטובים וחגיגת תרבות ואומנות
ססגונית במושבה
ועדת אירועים בראשות חברת ההנהלה רינה רונן נערכת במרץ לחודש הקרוב אשר צפוי להיות חגיגי
מתמיד .שלל אירועים מתוכננים לחודש זה ובראשם חגיגות פורים בתחילת החודש אשר יפתחו במופע
לילדים עם השחקנית וכוכבת הילדים חני נחמיאס ב .5.3 -ברחבת המתנ"ס המקומי.
שיאו של החג יצוין ב"פרכוריאדע" העדלאידע הראשונה של פרדס חנה כרכור אשר נערכת בסימן מיחזור
וסביבה ירוקה .לשם הפקתה גיוסו בתי הספר ותנועות הנוער בכדי להביא לידי ביטוי את היצירתיות,
השמחה והערכים החברתיים הבולטים בקרב הדור הצעיר בישוב .התלמידים ובני הנוער שוקדים על הכנת
בובות ענקיות ודמויות צבעוניות עשויות כולן מחומרים ממוחזרים .בעדלאידע המקומית נחגוג את חג
הפורים השמח בליווי מוסיקה וריקודים במהלך שעות הבוקר והצהריים של החג ,יום ו' .6.3.15
כמידי שנה ועדת אירועים בשיתוף יועצת ראש המועצה לשוויון מגדרי וקידום מעמד האישה יוזמים ביום
האישה הבינלאומי ,אירוע תרבותי לנשים .ביום הבינלאומי אשר חל ב 9.3-תתקיים הצגה "חייבת משהו
מתוק" במתנ"ס ע"ש כנה מאיר.
הימים הסמוכים למעבר מעונת החורף לעונת האביב יוקדשו לפן האומנותי במושבה .בתאריכים19-21.3-
מתכננים בוועדת אירועים של המועצה המקומית חגיגת אומנים ואומנות חגיגה שכולה אהבת תרבות3 ,
ימים בהם יוצג שפע האומנים והיצירות בכל רחבי הישוב ,אירוע רחב היקף אליו מוזמן ומגיע ציבור רחב
מהאזור ומכל רחבי הארץ.
יום המעשים הטובים ב 24.3-יתקיים בוואדי ויוקדש אף הוא השנה לאיכות הסביבה .במסגרת זו יתקיימו
פעילויות לילדים עם חומרים ממוחזרים ,והצגה במרכזה עומד הדוב הירוק ,כל זאת בשיתוף מחלקת
איכות הסביבה ,יחידת ההתנדבות ומחלקת קשרי קהילה באגף לשירותי קהילה ורווחה במועצה
המקומית.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין כי "אנו שמים דגש על הצרכים העולים מהשטח מתוך
מטרה להישאר נאמנים לצביון המקומי ואף לחזקו .משנכנס אדר מרבים בשמחה ,והשנה אנו אף מרבים
באירועים משמחים .לפעילויות השונות נרתמו אגפי החינוך ,שירותי רווחה וקהילה ,איכות הסביבה
וועדות המועצה ,כולם יחד למען האירועים הקהילתיים והתרבות המקומית .התברכנו אף בקהילה חמה
ומחבקת ואנו מזמינים את כולם -משפחות ,צעירים ובני נוער ,נשים ופעילים חברתיים מגדול ועד קטן
לקחת חלק ולהנות מאירועי החודש ומהאירועים הצפויים לנו לכל אורך השנה "
חברת ההנהלה ויו"ר ועדת אירועים ,רינה רונן מציינת כי קיים שיתוף פעולה הדוק בין ועדת אירועים
לחברי מועצה ולמנהלי אגפים ומחלקות .תכנון לוח האירועים לשנה זו מייצג את כל גווני הקשת ואת אופיו
של הישוב .נושאים דוגמת אומנות ותרבות ואיכות סביבה זכו לתנופה הודות למרכזיותם בפעילות
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הקהילתית הענפה .אנחנו מזמינים את התושבים לעקוב אחר הפרסומים לגבי המועד והמיקומים ולהגיע
לקחת חלק ולהנות משלל האירועים השמחים הללו"

