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 פרדס חנה כרכורעיניים בירוק ב רואים

אלפי תושבים נהנו מהיריד האקולוגי 
השנתי של המועצה אשר התקיים במתכונת 

 מורחבת וחגיגית במיוחד

הנהלת המועצה, הועדה לאיכות הסביבה, ועדת אירועים ועובדי 
 היחידה לאיכות הסביבה נרתמו לארגון האירוע

, קיימה מועצת פרדס חנה כרכור את היריד האקולוגי אשר הפך למסורת 81.9.81ביום חמישי האחרון, 
משפחות עם ילדים, בני נוער,   -יריד המגווןה. אלפי תושבים פקדו את  פופולרית ומוצלחתמוכרת שנתית 

משעות אחר בוואדי אשר נמשכו  המעניינות נים הרבים והפעילויות צעירים וגמלאים כולם ביקרו בין הדוכ
 הצהריים ועד לשעות הערב.

השנה עמלו על הפקת היריד הועדה לאיכות הסביבה בראשות חבר ההנהלה איציק בוחבוט לוין וועדת 
לאיכות אירועים בראשות חברת ההנהלה רינה רונן.  יחד עם הנהלת המועצה ועובדי המועצה בהם היחידה 

העלאת -הסביבה בניהול אייל שני הופק בוואדי המקומי היריד הירוק אשר מטרתו בראש ובראשונה 
 . מודעות לשמירה על איכות הסביבה

, מתחם זולה לילדים ולציבור הרחב מתחם הפעלות -האירוע התקיים במקביל בשלושה מתחמים מרכזיים
עם הזמר דני סוחף ומרגש משך הערב מופע אקוסטי נערך בה ומתחם הבמה בו עבור המבקרים, נוח ומפנק

ביריד דוכן הסברה בנושא מחזור בו העניקה מידע לתושבים בכל רובס. היחידה לאיכות הסביבה הציבה 
ור, הפרדה בין פסולת רטובה הפרדת אריזות ובקרוב אף הפרדה במק -הנוגע למהפך המחזור במושבה

 ליבשה.

הרצאות בנושא יהדות ל הפעלות בהן סדנאות תיפוף בכלים ממוחזרים, האירוע הססגוני הציע מגוון רחב ש
 בני עקיבא בשיתוף מרכז קשת לקימות.תנועת ואקולוגיה בהשתתפות בנות אלישבע ו

הציגו אשר אומנים  באמצעותבין אומנות לאיכות סביבה ייחודי חיבור  בנוסף, היריד הביא לידי ביטוי
אוכל בדגש על  היו אוכלהעמדות ן היה בסימן סביבה ירוקה וגם המזו .מחומרים ממוחזרים צירותי

 .  שוק איכרים אורגני הכוללבריאות 

ים כגון : ינושאים סביבת אשר מקדמות ופועלות למעןבאירוע לקחו חלק ארגונים עמותות וחברות פרטיות 
קידום חוק לשמירה על הטבע,  החברה להגנת הטבע, תנועת שבילים, החממה האקולוגית, אנד אקוסייד

תיאטרון האוטו הצהוב, סדנת תיפוף בכלים ממוחזרים, הפעלות בתחום המחזור, עמדת הסברה בנושא 
 סברה של כלל תנועות הנוער במושבה.ההמפחמות ועמדות הפעלה ו

בשנים "לדברי געש: ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, נכח באירוע וסייר בין הדוכנים השונים, 
האחרונות אנו מעניקים דגש משמעותי לקידום איכות הסביבה בישוב, התחלנו במהפך המחזור אשר כלל 

במהפך המחזור נכנסנו בפעילות הסברה למערכת החינוך פיילוט ארצי להפרדת אריזות בבנייה לא רוויה. 
גם על סביבה ירוקה. ואף לבתי התושבים עצמם, מתוך הבנה כי לכל תושב ותושב יש משקל וחלק בשמירה 

השנה הגדרנו יעדים ברורים להמשך הפעילות באמצעות היחידה לאיכות הסביבה והוועדה לאיכות 
 פועלים יחד עם אגפי המועצה השונים למען מטרה זו. הסביבה אשר 

מעבר להיותה מרגשת נוכחותם של אלפי התושבים ביריד בהם בני נוער וילדים רבים  לדברי געש : "
איכות הסביבה צריך להתחיל בגיל צעיר. הטמעת  לשמירה עלדגישה וחושפת כי חינוך ומשמחת מ
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המודעות לנושא וסיגול הרגלים בריאים הופכים אט אט לדרך חיים ומאפשרים לנו לקיים יחד קהילה 

 ירוקה במושבה הכפרית."  

אים ירוק בעיניים איחד רוחבר ועדת הנהלה, איציק בוחבוט לוין, מנהל הועדה לאיכות הסביבה :" לדברי 
 את כלל השותפים בכדי לחשוף, להתנסות, לחקור, להנות, לשתף ולדבר אל ולכלל תושבי פרדס חנה כרכור.
איכות הסביבה נוגעת לכול אחד מאיתנו בחיי היום יום מחינוך סביבתי בגני הילדים ממשיך בחינוך בבתי 

החינוך חוויתי משפיע על כל המשפחה לקחת  הספר והמשך בתנועות הנוער המדהימות שיש לנו במושבה,
 "חלק בשמירה על איכות הסביבה והקימות.

 והממצאיםעיבוד המידע הכוללת את לאחר עבודה יסודית אשר נחנך שביל טבע עירוני  ושקהאף באירוע 
, פרויקט אשר צפוי להימשך השביל שלשלב הראשון באנו יוצאים לדברי בוחבוט: " . עירוניהטבע הסקר מ

פרטים לציבור יימסרו כבר בקנה על פי בוחבוט הפרויקט הבא, "מקצה לקצה",  ".גם בשנים הקרובות
 בקרוב.

להנהלת אירועים, ועדת רינה רונן יו"ר ל .לצוות ההפקה יונתן אלוני, מירי שוורץ בוחבוט ביקש להודות
 עובדי המועצה ובעיקר לתושבים הרבים שהגיעו. המועצה,

האירוע התנהל באופן מופתי. : " כי חתמה וציינה חברת ועדת ההנהלה, רינה רונן, יו"ר ועדת אירועים, 
מרשימים ויוצאי דופן. האירועים הקהילתיים בוואדי, מספר ההפעלות, והיקף המשתתפים היו ללא ספק 

בהם היריד האקולוגי הינם מסורת רבת שנים במושבה והם חלק בלתי נפרד מהווי המקומי, השורשי 
דת אירועים מסכמת שנה גדושה באירועים, אשר לב ליבם הינו קהילת פרדס חנה כרכור, ואנו והחם. וע

ל התושבים שנה טובה שנה של מגבשים בימים אלו את תוכנית האירועים לשנה הקרובה. ברצוני לאחל לכל
 אחדות, שנה של מפגשים ואירועים מוצלחים לרוב."






