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 מועצת פרדס חנה כרכור:

לחללי  כל טקסי יום  הזיכרון"
בפרדס חנה כרכור  צה"ל

 "כמתוכנן צפויים להתקיים
טקס יום הזיכרון  :בישוב בין הטקסים המרכזיים

המרכזי ברחבת יד לבנים, טקסי יום הזיכרון בבתי 
העלמין בפרדס חנה ובכרכור, ערב שירי לוחמים וטקס 

 נעילת יום הזיכרון ברחבת גן הגיבורים

אשר של בתי הספר "כרכור" ו"מורשה" טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 בתי הספר יועבר לשטחי   התקיים עד כה בגן הגיבורים

מועצת פרדס חנה כרכור צפויה לקיים את טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל כמתוכנן. בין 
,טקס זיכרון מרכזי ברחבת יד  5.4ביום ראשון בערב,  -האירועים אליהם מוזמן הציבור הרחב

טקס יום הזיכרון בבית בבית העלמין בפרדס חנה ויום הזיכרון טקס  4.4לבנים, יום ב' בבוקר, 
טקס נעילת יום הזיכרון ברחבת גן הגיבורים , הציבור מוזמן ל4.4ב 00:11בשעה ר. העלמין בכרכו

 .ערב שירי לוחמים במשכן אומנויות הבמהיתקיים  5.4במוצאי שבת, כמו כן, בכרכור, 

במסגרת תכנון אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות טקס יום הזיכרון של בתי הספר ממלכתי 
" אשר התקיים עד כה בגן הגיבורים יועבר לשטח בתי הספר "כרכור" וממלכתי דתי "מורשה

לצעדה מחוץ לכותלי בית ו' -עצמם. כך לא יאלצו בתי הספר להוציא את התלמידים מכיתות א'
 הספר הכרוכה בסיכון בטיחותם של ילדים כה רבים.

ד אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל בישוב מגוונים ומתקיימים במספר מיקומים שונים )מלב
הטקסים המקובלים בבתי הספר(, המיקומים נבחרו בין השאר בשל סמליותם ומשמעותם עבור 

 המשפחות השכולות והציבור הרחב.

בהמשך לסקר תושבים שקיימה המועצה בתחילת השנה, אירועי יום העצמאות יתקיימו בתשע"ד 
ים על כך במרכז המושבה )ולא באנדרטת הנח"ל כפי שנהגנו עד כה(. ממצאי הסקר מצביע

הממוקמות  בבמה מרכזית ומושקעתשתושבים רבים מעוניינים באירועי יום עצמאות מגוונים 
מימונה בוואדי במרכז המושבה. מנשר תקיים המועצה חגיגת  5...-בבנוסף לכך,  במרכז המושבה.

בימים אלו פועלים ראש המועצה, גזבר ומזכיר ובו פירוט האירועים יימסר לבתי התושבים.
ה ועדת אירועים בראשות חברת ההנהלה רינה רונן  ומנהלת התרבות במתנ"ס ענת אלקבץ, המועצ

 בתכנון ארגון והפקת האירועים הצפויים להתקיים בחודש מאי הקרוב.

בהתייחס לטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל של בתי הספר "כרכור" ו"מורשה" אמר ראש מועצת 
פרדס חנה כרכור, חיים געש : " בטיחות הילדים היא השיקול המרכזי בקבלת ההחלטה לקיים 

את טקס יום הזיכרון של תלמידי בתי הספר "כרכור" ו"מורשה" בשטחי בתי הספר. עם צמיחת 
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תלמידים! כולל הכיתות  0111-למידים ובשנים האחרונות נאלצנו להוציא כהישוב גדל היקף הת

הנמוכות בדרכים ובכבישים עד לגן הגיבורים שם התקיים הטקס. אנו סבורים כי ניתן לקיים 
טקסים מכובדים וראויים גם בבתי הספר עצמם כמקובל בכלל הארץ ללא סיכון בטיחותי של 

הכרוך בשינוי מסורת בת שנים בה הורגלנו כולנו, אך התלמידים עצמם. אנו מודעים לקושי 
מגבלות רבות, מתפקידנו כנושאי האחריות לקבל כיום בקיום הטקס במיקומו הקודם ישנן 

 על מנת למלא את תפקידנו כהלכה." ,גם אם לא פופולריות מקצועיות,החלטות 

 


