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צעדת פרדס חנה כרכור יוצאת לדרך
בחול המועד סוכות זו השנה השניה
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
בחול המועד סוכות ,01.01.01 ,תצא לדרך זו השנה השנייה צעדת פרדס חנה כרכור  .הצעדה הספורטיבית-
קהילתית שהפכה למסורת שנתית הינה פעילות משותפת של מועצת פרדס חנה כרכור ומרכז המסחרי BIG
.מסלול הצעדה יוביל את המשתתפים לאורך שדותיה ושביליה הירוקים של המושבה ,ויכלול שני מסלולי
הליכה  -הראשון למיטבי לכת והשני -למשפחות וילדים.
מסורת זו התבססה כאירוע הדגל של תוכנית האב לספורט .התוכנית הוצגה אשתקד על ידי סגן המועצה
ומחזיק תיק הספורט במועצה ,אלי אטיאס  .במסגרת תוכנית האב לספורט נערך בשנה קודמת סקר צרכי
תושבים אשר בדק בין השאר את אחוז התושבים המבצעים פעילות ספורטיבית באופן קבוע ובאילו ענפי
ספורט .ממצאי הסקר העלו כי כמחצית מתושבי פרדס חנה כרכור נוהגים לבצע אימוני ספורט קבועים
כאשר הענף הפופולרי ביותר הוא ההליכה.22% -
ניתוח תוצאות הסקר הביא לגיבוש מתווה פעילות ארוך טווח לקידום תרבות הספורט ואורח חיים בריא
בישוב .על רקע פופולריות ספורט ההליכה הוחלט לקיים צעדה כלל יישובית אשר צפויה להפוך לאורך
השנים למסורת מקומית.
את צעדת פרדס חנה כרכור מובילים כאמור המתנ"ס המקומי ומרכז  BIGהמקומי והיא תתקיים
כהפנינג ססגוני לצעירים ,מבוגרים ,משפחות וילדים המבקשים להנות בחול המועד סוכות מיופייה של
המושבה .שני המסלולים מציעים נוף ירוק מקומי לצד הדרכה מקצועית ותחנות פעילות לאורך הדרך
למנוחה להרחבת אופקים ולפנאי .במהלך הצעדה ובסופה יתקיימו מופעי אקסטרים ,מופע אקרובטי
וסדנאות יצירה ,ג'ימבורי ומתנפחים לילדים ותחנות שונות לאורך המסלולים עצמם.
האירוע יתקיים במעמד ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת ספורט,
אלי אטיאס וגזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,דרור עמרן מנהל מרכז  BIGוקולט ריימונד -מנהלת המתנ"ס.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש  :זהו אירוע המשלב ספורט ,קהילתיות ,טבע ואיכות סביבה.
תואי המסלולים עובר דרך שדות המושבה ,הזדמנות נהדרת להגיע ולחוש את הישוב ולהנות מיופיו הכפרי.
הצעדה מיועדת לכל תושב בכל גיל הדגיש את אנו מזמינים את התושבים להגיע ולהנות מאירוע ספורטיבי
ומשפחתי המהווה מסורת חדשה במושבה".
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ,ציין כי " זהו נדבך נוסף בפעילות המועצה למען
התושבים ורווחתם .אנו שמים דגש על עידוד הספורט ושמירה על הבריאות .בימים אלו אנו בונים את
תוכנית עבודה השנתית על בסיס תוכנית האב וסקר התושבים ובוחנים הרחבת פעילויות הספורט הכלל
יישוביות בענפי ספורט פופולריים נוספים".
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רן גלר מזכיר וגזבר המועצה הוסיף כי "מחשבה רבה הושקעה לגבי אופן קיום הצעדה כך שתותאם לצרכי
התושבים שלנו כמו גם לקהל הארצי המבקש לבקר באזורנו בחול המועד סוכות .תכנון שני מסלולים
נפרדים מאפשר פעילות ייעודית לקהלים שונים בקהילה .המסלולים חושפים את החיבור הייחודי של
פרדס חנה כרכור ,ישוב המציע סל שירותים עירוני בלב מושבה כפרית ירוקה וקהילתית .הסיור מתקיים
בחלק משטחיה הירוקים הנרחבים והמוריקים של המושבה אשר נשמרו ככאלו לאורך השנים להנאת
המטיילים והמבקרים" .

