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צעדת פרדס חנה כרכור השלישית יוצאת לדרך
בחול המועד סוכות תשע"ו
לצעדה מוזמנים תושבי האזור ומטיילים מכל
רחבי הארץ
הצעדה הינה אירוע הדגל של תוכנית האב לספורט של המועצה
המקומית ביוזמת ובהובלת סגן ראש המועצה ומחזיק תיק
הספורט ,אלי אטיאס
צעדת פרדס חנה כרכור יוצאת לדרך זו השנה השלישית .הצעדה במימון יוזמה והפקה משותפת
של מועצת פרדס חנה כרכור ,המרכז המסחרי  BIGבישוב והמתנ"ס ע"ש כנה מאיר ,הינו מסורת
מקומית המשלבת ספורט ,הנאה תוך חיזוק ערכי המשפחה ואהבת הארץ.
מסורת זו החלה כאירוע הדגל של תוכנית האב לספורט אותה יזם והוביל סגן ראש המועצה
ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס .יריית הפתיחה של הצעדה תתקיים במעמד ראש מועצת
פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת ספורט ,אלי אטיאס ,גזבר ומזכיר
המועצה ,רן גלר ,דוד שילן ,מחליפו של דרור עמרן מנהל מרכז  BIGויאיר שושן ,רכז הספורט
היישובי.
הצעדה תתקיים בחול המועד סוכות תשע"ו ,2.10.15 ,והיא תיערך כהפנינג ססגוני למשפחות,
ילדים ,צעירים ומבוגרים כאחד .הצעדה תכלול שני מסלולי הליכה  ,הראשון למיטבי לכת והשני-
למשפחות ולילדים .שני השבילים ממוקמים בחלקיו הירוקים של הישוב ,בשדות הפתוחים
העוטפים את הישוב בהם ניתן לחזות ולהנות מהנופים הירוקים שנשמרים בישוב לאורך עשרות
שנים.
הצעדה תכלול חלוקת חולצות ,הדרכה מקצועית ותחנות שתיה ,פעילות ומנוחה לכל אורך
המסלולים .בסופה יוזמנו הצועדים לאירוע מסכם הכולל מופעים,מוזיקה ונעימות ,פינת ליטוף
ופעילויות ,סדנאות יצירה וג'ימבורי,מופע מדהים של איש הבובות ,עמדת קעקועים ואווירת חג
שמחה ונעימה לכל המשתתפים מהישוב וסביבתו.הצועדים יצוידו בחולצות הנושאות את סמלי
הצעדה ומסיימי המסלולים יזכו בתעודה הוקרה.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מסר כי "אנו שמחים וגאים על ביסוסה של מסורת
צעדת פרדס חנה כרכור זו השנה השלישית .קיום הצעדה מבטא את ייחודו של הישוב ,טיול
בשטחים הפתוחים הירוקים יחד עם בני המשפחה הקרובים ועם התושבים בקהילה המקומית.
הזדמנות להנות מהשדות והשבילים הירוקים שנשמרים פה קרוב לבית ,מפעילות ספורט נעימה
ומחוויה חברתית ומשפחתית המהווה אלטרנטיבה מצוינת לבילוי בחג .אנו מזמינים את
התושבים להגיע לצעדה ומאחלים לכולם שנה טובה וחתימה טובה".
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ,ציין כי הצעדה הינה יוזמה שנולדה מתוך
תוכנית האב לספורט שגיבשנו לפני שלוש שנים .התוכנית לוותה בסקר תושבים מקיף ממנו עלה
כי הספורט הפופולרי והאהוד ביותר בקרב התושבים פה בפרדס חנה כרכור הינו הליכה .כך צמח
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הרעיון לקיים צעדה מקומית שהפכה כבר למסורת בשבילים ובשדות המוריקים שלנו לתושבינו
ולכלל המבקרים המבקשים להנות בחג מפינות החמד בארצנו" .
אטיאס הוסיף כי ":משנה לשנה הרחבנו ושיפרנו את מתכונת הצעדה ,את מסלולי ההליכה ,תוכן
האירוע המלווה את הצעדה והפעילויות לאורך המסלולים .השנה תהיה התיחסות גם לקבוצות
מאורגנות שירשמו מראש ויוזנקו במאורגן קבוצה אחר קבוצה ,כולל קבוצות מביה"ס חקלאי
פרדס חנה  ,ביה"ס אלישבע ,תנועות הנוער ,מהיישובים הקרובים וממקומות עבודה מרחבי
הארץ ,גם השנה המשתתפים יזכו בחולצה ותעודת הוקרה על חלקם בצעדת פרדס חנה כרכור.



