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 "בחגך ושמחת"

 יחד צעדו איש-1500 מ למעלה
 כרכור חנה פרדס בשבילי

 שהפכה בצעדה .ברציפות הרביעית השנה זו כרכור חנה פרדס צעדת נערכה ,21.10.16 ,האחרון שישי ביום
 רבים צועדים התקבצו המוקדמות הבוקר בשעות כבר .איש  1500 מ למעלה חלק לקחו יישובית למסורת
 סמל עם וכובעים בחולצות המסחרי והמרכז המקומית המועצה ידי על וצוידו    BIG המסחרי במרכז
 .הצעדה

 בכך ונתנו הסרט את גזרו אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה ראש וסגן געש חיים המועצה ראש
 .לדרך הרביעית הצעדה  של הליציאת האות את

 המסלולים בשני לצעוד החלו יחד כולם ותיקיםו צעירים ,במנשא תינוקות עם אף חלקם וילדיהם הורים
 . ז"תשע לשנת היישובית צעדהמה כחלק שהוגדרו

 הישוב של מאופייו נפרד בלתי חלק המהווים הישוב של הירוקים למרחבים הצועדים את חשפו המסלולים
 עם פחותלמש גם אפשר יותר קצר , השני המסלול ואילו לכת למיטיבי נועד ראשון מסלול .וצביונו הכפרי
 .הישוב בשבילי נינוחה מצעדה וליהנות להשתתף צעירים ילדים

 חול בבוקר הקהילתי באירוע השתתפותם על הצועדים את ברך ההזנקה טרם געש חיים ,המועצה ראש
 הינה היישובית הצעדה ".היפה היוזמה על אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק לסגנו והודה ,סוכות המועד
 הישוב של הירוקים שביליו -שלנו הייחודיות את שמשלב אירוע ,לספורט האב תתכני של הדגל אירוע

 על שילן דויד ולמנהלו   BIG למרכז הודה געש  .געש אמר ".במושבה שלנו והמעורבת החמה והקהילה
 שלקחו המועצה ולעובדי גלר רן ,המועצה ולמזכיר לגזבר וכן הצעדה בקיום והפורה החיובי הפעולה שיתוף
  .הצעדה פקתבה חלק

 חג הפנינג המסחרי במרכז נערך ובתומה מים בקבוקי וחולקו מנוחה תחנות לצועדים יכוח המסלול לאורך
 מוסיקה ,קומיקס צייר ,למטרה קליעה תחרות ,מתנפחים כללו הרבות ההפעלות .למשתתפים שמח

 .כרכור חנה ספרד תולדות על וחידון החקלאי הספר בית ידי על שהופעלה ייעודית תחנה ,מחצלות

 אף אלא לשנה משנה פוחתת לא ההתרגשות" כי ציין ,אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה ראש סגן
 במרחבים בבית פה יחד החג את לבלות שבוחרים הרבים התושבים את לראות שנה בכל מרגש .מתגברת
 שתהפוך כך לשפרהו להרחיבה לקיימה להמשיך ובכוונתנו למסורת הפכה הצעדה .הישוב של הירוקים

 ".בארץ והמוכרות המובילות מהצעדות לאחת

 דויד השיווק מנהל בהנהלת   BIG ולמרכז ,התמיכה על המועצה לראש להודות לי חשוב" :אטיאס לדברי
 החג לפני שעבדו המועצה עובדי לכל כוח יישר .המשותפת הצעדה הצלחת למען והשקעתו תרומתו על שילן

 - זגול אילנה , ס"המתנ מנהלת - ריימונד קולט ,המועצה  ומזכיר גזבר ,גלר ןר – האירוע למען ובמהלכו
 שטיין פבל ,בדרכים בטיחות מחלקת - וקנין יהודה ,היישובי הספורט רכז - שושן יאיר ,החינוך אגף מנהלת

 ר"ד ,נוערה מחלקת מנהלת - ודי'ג  ,הביטחון קצין - סלווים יעקב ,יפת אילן ,נח'ג שמוליק ,בביזייב שוריק ,
 מעניינים מסלולים בניית על הרפז לעמיקם .אהרון אילן ואתו חקלאי ספר בית מנהל - אבימן ליאור

 ".הרבים לצועדים תודה ובעיקר ,הצעדה לקיום וסייעו שתרמו וטובים רבים ועוד ומהנים

 ".ומהנה ספורטיבית באווירה קהילתית חברתית פעילות שישלב הבא האירוע על עמלים כעת כבר אנחנו"
 .במושבה הסוכות חג מסורת של הרביעית שנתה את אטיאס סיכם
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