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 !צועדים יחד

 השתתפו בצעדת  איש 2,000-כ

 פרדס חנה כרכור השלישית

הצעדה השנה כללה השתתפות קבוצות מארגונים שונים בהם 
קבוצת הכדורגל התיכון החקלאי תנועות נוער, הבנק הבינלאומי, 

 ועוד מ.ס ע"ש בוקר

חול המועד סוכות יצאה לדרך צעדת פרדס חנה כרכור השלישית.  2.10.15ביום שישי האחרון, 
איש אישה, ילדים, צעירים ומבוגרים אשר נהנו מחוויה  2,000 -בצעדה השנה השתתפו כ

 יבית וקהילתית מהנה ברוח החג השמח.ספורט

י, תנועות הנוער, התיכון החקלא -השנה הגיעו לצעדה קבוצות משתתפים מארגונים שונים בהם
, הבנק הבינלאומי ועוד. כולם יחד הוזנקו לבושים בחולצות קבוצת הכדורגל מ.ס ע"ש בוקר

הירוקות עם לוגו המועצה לצעדה המתקיימת זו השנה השלישית.המסלול חשף את הצועדים 
 פים.כאשר לאורך המסלול הוצבו תחנות רענון מוצלות למשתתלמרחבים הירוקים בישוב 

ברך את המשתתפים טרם ההזנקה וציין לטובה את  , חיים געש,מועצת פרדס חנה כרכורראש 
ההיענות היפה של התושבים לאירוע." משנה לשנה מספר המשתתפים המבקשים לצעוד בשבילי 

הישוב הולך וגדל ואנו שמחים על כך. זוהי יוזמה שנולדה מתוכנית האב לספורט אשר מבקשת 
נפי הספורט הפופולריים בישוב, ההליכה, כמסורת ספורט חגיגית המתקיימת לבסס את אחד מע

 כל שנה בחג הסוכות. תודה והוקרה למשתתפים ולכל מי שלקח חלק בארגון האירוע והצעדה "

אשר יזם את קיום הצעדה לפני כשלוש  סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס

כיף גדול, לראות קהל כה רב, וציין כי : "  BIGנשא דברים בנקודת ההתכנסות במרכז שנים 
המשתתף  בפעילות ספורטיבית, ובהפנינג חווייתי יישובי, לזה כיוונתי, כשהחלטתי על קיום 

 השנה, ערכנו הרשמה מוקדמת לקבוצות, וההיענות, הייתה רבה ומפתיעה, הצעדה השנתית,
 150לקבוצות תנועות הנוער, עם כ משתתפים, 180הבנק הבינלאומי, עם ברוכים הבאים, לקבוצת 

 50משתתפים, לקבוצת הכדורגל, מ.ס.ע"ש בוקר, עם כ 130משתתפים לבית ספר חקלאי עם 
 "משתתפים  וקבוצות רבות נוספות

אני רוצה לציין, בהוקרה והערכה, את שיתוף הפעולה הפורה, עם מרכז ביג אטיאס הוסיף : 
נהל השיווק,דוד שילן, ותרומתו והשקעתו הרבה להצלחת האירוע.  אנחנו כבר בראשות מ

 יכמו כן, אנמתכננים ביחד, את האירוע הספורטיבי הבא, למען תושבי המושבה היקרה שלנו,
גזבר המועצה,  -רן גלר :אות, להצלחת האירועלציין בהוקרה, את האנשים שעבדו, ללא ל בקש מ

רכז הספורט.  -יאיר שושן , מנהלת אגף החינוך -ס , אילנה זגול מנהלת המתנ -קולט ריימונד 
, שוריק בביזייב, שמוליק ג'נח, יעקב  מחלקת בטיחות בדרכים, את פבל שטיין -יהודה וקנין 

מנהל בית ספר חקלאי ואיתו חזי שבתאי,  -מנהלת הנוער,ליאור  -קצין הבטחון,  ג'ודי  -סלווים 
 .רבים וטובים מעובדינו ועוד

פיתות מהטאבון, : פעילויות שונות ומגוונותהפנינג אשר כלל במתחם,  נערך עם סיום הצעדה, 
בידור מופע ובהמשך הבוקר נהנו הצועדים מ חיות, עמדת תוכים, ופינת קעקועיםפינת ליטוף 

 בבמה המרכזית.
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