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 מציינת כרכור חנה פרדס

 !ישראל למדינת עצמאות שנות 69 
 יחד לשמוח המושבה למרכז הגיעו חוגגים 14,000-כ

 להקות ,טונה ,דדון אמיר ,גיאת גלית -המרכזית הבמה על
 דווידי דרור המנחה , ריקוד

 הלב את והרעידו השמיים את שהאירו זיקוקים מטחי....ו

  הולדתה ביום יחד לשמוח המושבה למרכז ,1.5.17 ,האחרון השני ביום הגיעו חוגגים 14,000 -כ
 ישראל ובדגלי לבן כחול בצבעי המושבה קושטה האחרונים בשבועות .ישראל מדינת של 69-ה

 לחגיגות נערכו ס"והמתנ אירועים ועדת ,העובדי המועצה הנהלתו .גאווה הלב את הממלאים
 .החוגגים לכלל ובטוח מוצלח ערב ולארגון העצמאות

 האיבה פעולות ונפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום טקסי בתום נפתחו העצמאות חגיגות
  .הישוב רחבי בכל שנערכו

 .הבמה לאמנויות במרכז בערב שבת ביום הלוחמים שירי בערב החלו הזיכרון יום ואירועי טקסי
 שמו תחת ונערך הימים ששת למלחמת שנה 50 בציון השנה התמקד יישובית מסורת שהינו הערב

 ,במועצה אירועים ועדת ר"יו של בניצוחן "צוחקת או בוכה את ביתי" רבים על האהוב השיר של
 אלון ,טלמור סיון ,אסנר האחים -הופיעו בערב .אלקבץ ענת ,ס"במתנ התרבות ומנהלת רונן רינה
 .קיומה שנות לאורך שנכתבו  אהובות ישראליות בקלאסיקות  עדיני ודנה נוימן

 לבנים יד ברחבת נערך האיבה פעולות ונפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום פתיחת טקס
 על .בישוב המתגוררות שכולות משפחות השתתפו המכובד בטקס .30.4.17 ,בערב ראשון ביום

 המועצה עובדי עם יחד .קריאה ובקטעי בשירה -המועצה עובדי גם השתתפו לראשונה הבמה
 .רונן רינה אירועים ועדת ר"יו הובילה הטקס את .והלומד העובד והנוער הצופים חניכי השתתפו

 ,א"שליט צדקה הרב כבוד ,כוכבא בר אלדד ר"ד ,ד"עו ,המועצה ראש מ"מ במעמד נערך הטקס
 בשם דיברה קופלמן קסטן מאירה ,מועצה חברי ,בוקר נאוה כ"וח פארן -כהן יעל הכנסת חברות

  . המעמד את שכיבדו תושבים אלפי וכן ,בטקס השכולות המשפחות

 העלמין בבית הממלכתיים הטקסים החלו הצפירה בתום מיד 11:00 בשעה הזיכרון יום ,למחרת
 .בכרכור העלמין בבית הצבאית ובחלקה חנה בפרדס הצבאי

 בית תלמידי בהשתתפות עוז בגן טקסים הבוקר בשעות נערכו ,הספר בבתי לטקסים במקביל
 הספר ובית "כרכור" הספר מבית כיתות בהשתתפות הגיבורים בגן וטקס "אלונים" הספר

 בכרכור הגיבורים בגן הנעילה טקס את המועצה ערכה 18:00 בשעה ,כן כמו ."מורשה"
 בהנחיית החקלאי התיכון תלמידי הובילו בכרכור הטקס את .שכולות משפחות בהשתתפות

 .הספר בבית ללשון המורה

 עם החג לשמחת והקולקטיבי האישי מהיגון החד המעבר של תחילתו את היווה הנעילה טקס
 הבמה על.ירושלים לאיחוד שנה 50 בסימן נערכו אשר הארץ רחבי ובכל בישוב החגיגות פתיחת

 ,אירועים ועדת ר"ויו כוכבא בר אלדד ר"ד ,ד"עו ,המועצה ראש מ"מ ,מרגלית הרב ברכו המרכזית
 .רונן רינה
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 שנות 69 ".שמח חג ברכת ,כרכור חנה פרדס תושבי לכלל למסור ביקש ,געש חיים ,המועצה ראש
 ברחובות כקהילה  יחד להיחגג הראויים רבים והישגים והתרחבות צמיחה ,בנייה ,עצמאות
 לנו שתהיה לכולנו מאחל ואני ומרגש מיוחד ערב זהו  .לבן כחול בגווני המעוטרת המושבה
 .געש מסר " וצמיחה התחזקות התבססות של רבות שנים ולמדינה

 בחג  המועצה בשם התושבים את הבמה על ברך כוכבא בר אלדד ר"ד ,ד"עו ,המועצה ראש מ"מ
 שכולנו מנת על ובהופעות בתכנים גדוש מגוון מהנה ערב אורגן השנה גם": כי וציין !שמח עצמאות

 .לפנינו העומד העתיד ואת ההווה את  העבר את ,ישראל במדינת כעם קיומנו את יחד לחגוג נוכל
  .כוכבא בר ר"ד ד"עו ציין " לכולם שמח חג .גאווה שנות 69 ,עצמאות שנות 69

הזיכר יום טקסי בארגון רבות והשקיעה נערכה המועצה " : כי ציין ,גלר רן ,המועצה ומזכיר גזבר
 ולקיומו למאמץ שנרתמו והמחלקות האגפים לכלל להודות מבקש אני .העצמאות יום וחגיגות ון

    שנה בכל .ס"המתנ ולצוות רונן רינה אירועים ועדת ר"ליו תודה .ובטוח נעים ,מוצלח אירוע של
 ,וילדים משפחות ,מבוגרים , צעירים -התושבים לכלל שיתאימו כך החגיגה תכני את מתכננים אנו
כ          ובריקודים במוסיקה ,בשמחה ישראל מדינת של עצמאותה את יחד לציין יוכלו שכולם כך

 .גלר ציין ".כולנו על האהובה המסורת מיטב

 רף את שהעלו זיקוקים מטחי השמיים את האירו , לבמה גיאת גלית של ועלייתה הברכות תום עם
 .לחגיגות הפתיחה יריית את והיוו וההתרגשות השמחה

 לונה רחבת הוקמה שם ס"המתנ לרחבת עד המועצה בניין מאזור בתושבים הוצף המושבה מרכז
 והאווירה החוגגים לרווחת הוצבו מסודרים מזון דוכני .הישוב לילדי מתקנים עם זמני פארק

  .המרכזית לבמה סביב הורה לריקודי רבים הביאה הסוחפת

 דדון אמיר הזמר ,וריקוד שירה הנחייה בקטעי גיאת גלית את כללה המגוונת האמנותית התכנית
 .נרגשים נוער בבני המלאה הרחבה מול אל אנרגיה מלאת בהופעה טונה לבמה עלה 23:30 ולקראת

 הדודאים ,חנה פרדס הורה - גאווה מקור שהינן שלנו הריקוד להקות והרקידו רקדו ההופעות בין
סיום החלק האמנותי של הריקודים נערך במופע משותף יחד   .המוכשרות "אלמנט" סטודיו ובנות

 .בצבעי כחול לבן יחד מחזה מרהיב יוצריםישראל עם גלית גיאת בו הרקדנים נושאים את דגלי 

 .רבים עבור החלה רק החג שמחת אבל ,הבמות על ההופעות הסתיימו חצות לאחר קצת

 של רבים אלפים למראה מתרחב הלב " : כי מסרה רונן רינה ,המועצה חברת ,אירועים ועדת ר"יו
 רצינו השנה גם .לכולנו המשותפת בחגיגה ונהנים נפגשים ,יחד שמחים ,יחד רוקדים תושבים

 לילדים אמנים הבאת ,ריקוד לקטעי זמרים הופעות בין שילוב באמצעות לכולם מענה לספק
 2017ב היום פה שלנו התרבותית הייחודיות את שישקפו הנוער ולבני למבוגרים ,ולמשפחות

 ענת ,התרבות למנהלת ,ס"המתנ ועובדי ולהנהלת המועצה להנהלת תודה .כרכור חנה בפרדס
 של ימים 3 חתמו העצמאות חגיגות .המוצלח הערב בהפקת כגדול קטן חלק שהיה מי ולכל אלקבץ
 .וכעם כישוב לנו המשותפים ,ותקומה יגון ,ושמחה זיכרון המציינים יישוביים ואירועים טקסים

ובו ביום רביעי  הוותיקים לתושבים העצמאות יום אירוע -האירועים להמשך נערכים אנו כעת
 " הקרובים בשבועות יחול אשר ירושלים ויום שירי הלהקות הצבאיות 
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