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אלפי משתתפים גדשו את רחובות 
של חג הפורים  אירועיהמושבה ב

 המועצה המקומית

והפרכוריאדע הוציאו אלפים  במתנ"ס קרנבל פורים
בצוותא ולהנות מהתושבים לרחובות לחגוג יחד 

 שמחת החגמ
אלפים מהתושבים נהרו  גג בפרדס חנה כרכור בשמחה גדולה ובהצלחה גדולה!חג הפורים תשע"ה נח

קרנבל הפורים במתנ"ס והפרכוריאדע הראשונה בתולדות –אירועי החג שארגנה המועצה המקומית ל
התהלוכה התקיימה ביוזמתה של ועדת אירועים ומחלקת איכות הסביבה וכן  תוצר של שיתוף הישוב. 

וועדות אירועים, איכות סביבה, אגפי החינוך ואיכות סביבה לקהילה  –פעולה מרגש ונמרץ בין המועצה 
 .המקומית שנרתמה והתנדבה למען העדלאידע הראשונה

קרנבל פורים לילדי הגיל הרך והוריהם במרכז לאומנויות , ב 5.3.15אירועי פורים החלו ביום חמישי, 
הבמה ע"ש כנה מאיר. כוכבת הילדים חני נחמיאס הוזמנה להופיע בפני הילדים וזכתה להיענות מרשימה 

ילדים וילדות והוריהם הגיעו ביום החופשה מהגנים ומבתי הספר למתנ"ס  1000-מקרב התושבים. כ
ובהיכל התרבות נערכו שני  יצירה ופעילות לילדים יימו סדנאותלקרנבל הצבעוני. ברחבת הדשא התק

 חני נחמיאס.  הקהל כבר שנים רבות, מופעים של חביבת 

,  של מועצת פרדס חנה כרכור הפרכוריאדעיצאה לדרך ביום חורפי נעים ושמשי  6.3.15יום למחרת, 
בתהלוכה המושקעת לחזות  דיבכקרנבל המיחזור הראשון מסוגו בישוב. אלפים גדשו את מרכז המושבה 

מחגיגת פורים צבעונית  ונהנים נראו ברחובות מחופשיםאלפי צעירים, ילדים ומבוגרים  קף.ורחבת ההי
 וססגונית. 

. בתי הספר והיערכות יסודית ילדים ובני נוער צעדו בתהלוכה לאחר שבועות ארוכים של הכנות 700-כ 
והכינו יחד מיצגים צבעוניים מחומרים ממוחזרים המבטאים את ותנועות הנוער גויסו והתגייסו למשימה 

 חשיבות קידום איכות הסביבה במושבה הירוקה.

התהלוכה יצאה מרחוב הגלעד דרך מרכז המושבה עד לוואדי, שם התקיימה מסיבת פורים גדולה לכל 
, המיצגים התושבים ליוו את הצועדים לכל אורך המסלול הריעו עודדו ונהנו מהפסלים המשתתפים.

 והמיצבים המרשימים של צעירי הישוב. 

בסיוע אומנים מקומיים אשר נרתמו לנושא במלוא המרץ והנחו  יצובם והכנתם של פסלי הענק התבצעוע
ברבורים, רובוטים וחייזרים,  -את התלמידים בכל שלבי הכנתם. התוצאה הייתה מרשימה ללא ספק

משקיות, קרטונים,  עצים ופרחים עשויים -צבים מתחום הצומח, מידרקונים וחיות הג'ונגל והברתמנונים, 
 הבריאה. -כולם מבטאים יחד את נושא העל הנבחר לפרכוריאדע גלילים וחומרים ממוחזרים

מעורבותן של תנועות הנוער הייתה גבוהה ורבה. תנועת הצופים הפעילה פורימון בוואדי ביום חמישי אשר  
ן לונה פארק סביבתי הכולל מתקנים מסתובבים, קליעה למטרה ועוד כלל מתקנים אקטיביים לילדים מעי

אשר התנהלו בסדר מופתי. המועצה המקומית סייעה לפעילות הצופים בשמירה על בטיחות ובטחון 
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האירוע. בנוסף לכך אפשרה המועצה לצופים להפעיל את דוכני המזון בפרכוריאדע כך שלא התקיימה 

   מהמכירות הופנה ישירות לפעילויות התנועה. זנוני הצופים.  הכסף פעילות רוכלות בתהלוכה מלבד מ

נמשכה עד לשעות הצהריים וניתן היה לראות משפחות שלמות ממבוגרים  מסיבת הפורים של הפרכוריאדע
 חוגגים את פורים יחד עם אלפי תושבים בוואדי.תינוקות נהנות מיום השמש החגיגי,  עד

במתנ"ס ולפרכוריאדע ונהנה מאווירת החג  חיים געש הגיע לקרנבלראש מועצת פרדס חנה כרכור, 
ומהשמחה הסוחפת. געש הודה לכל מי שלקח חלק בעדלאידע הראשונה והמיוחדת של פרדס חנה 

המושבה הוותיקה היא למעשה צעירה ותוססת ואנו נהנים לראות "ציין כי געש . , הפרכוריאדע כרכור
 "מציינים את החג במסורת אהובה ומוכרת, העדלאידע.  שלנו את כל הילדים ובני הנוער

לכל השותפים יו"ר ועדת אירועים במועצת פרדס חנה כרכור, רינה רונן, ביקשה להודות בתום האירוע 
לראש  תודה ענקית   לכל השותפים להצלחת הפרכוריאדע הראשונה, להצלחת הפרכוריאדע הראשונה

המפיק שעבד ללא לאות  – לאייל כגןמזכיר וגזבר המועצה. –לר לרן ג, חיים געש שעודד ותמך –המועצה 
 –לאייל שני  וחשיבה על כל פרט.  הביא בגדול להצלחת הפרכוריאדע. סביב השעון בדאגה, אכפתיות,

יעקב סלוים ופבל שטיין, ואיתם  וסמדר  ממחלקת איכות הסביבה , שעבד ללא לאות יחד עם אביתר, ציונה
יישר כוח ליניב שלום וצוותו מהמחלקה , לקת אבטחה וביטחון. על המאמץ הרבמח –שבע תורג'מן -בת

 לפיקוח ואכיפה על שמירת סדר למופת.

מנהלת אגף החינוך,למנהלות בתי  –מחלקת בתי ספר ואילנה זגול  -תודה מיוחדת וגדולה לשרון שמאי 
תי הספר ולהורים שצעדו הספר וצוות המורים שעבדו בשיתוף פעולה פורה עם האומנים.   לתלמידי ב

.לבנות סטודיו אלמנט, וללהקת אקרוג'ים המקסימות.לרונה  ורקדו , לצופים, לנוער העובד, ולבנות שירות
.לאומנים  שעבדו עם בתי הספר ובנו את המיצגים  זאב–ערן בן  –הכוראוגרפית הנמרצת  ולמנחה  -בר און 

ועל ידם עזרו בהכנת המיצגים בבתי הספר  –ינבו(רענן,המדהימים:תמי ורזגר, איתי גרליץ, ענת שן, גבי )ר
 מירי שוורץ וחגית איילון.

לצלמים עוזי  מיקה יסוד –לגדי מריאן וצוותו על המוזיקה לפייס בוקית  המעצבת הגראפית-לגילי בר שי 
 –שהייתה נכונה לכל משימה. תודה ענקית לזיוה דסקל  –פורת , שהם אפרתי, ורון זאבי.לנועה מנדי 

אורלי ירדן , יפה לריסה, חסיה ואירה .המון תודות לאלי בר ששת  -מחלקת הכלכלה. להנהלת החשבונות 
להנס פלדה,  –מנהל האירועים בוואדי. על הדאגה והעזרה בכל ההכנות וביום האירוע.לתיאטרון הידית  –

מיצג מרדכי ואסתר בראש  –הדס גרטמן, אולביה חוסט, רויטל גרייך, שגיא ברכה , אורי רוט, בנימין ויטל 
להקת הכליזמרים העליזה.לדוד קליאוט בן המושבה על  –התהלוכה.  ללהקת הקליינע מענטשאלך 

לאלעד עזר  –על תרומתם הרבה להפקת הפרכוריאדע.למשטרת ישראל  –תרומתו.לניר שרון וניר הוכמן 
צ'ניק ואביעד מחברת לשמעון, לרוני טב –מפקד נקודת פרדס חנה, למשמר הגבול. לחברת האבטחה 

 אאוטדור שסיפקו את המחסומים                       

לאלפי התושבים שגדשו את הרחוב  לחברי המועצה שרון בן צור ואיציק בוחבוט שהיו שותפים לעשייה     
יום המעשים הטובים", מוסיפה רונן,  24.3-מציינת בסיפוק רונן ב" -להתראות בפרכוריאדע הבאה  

למען המטרה החשובה בפרדס חנה כרכור, ממחזרים פסולת אלקטרונית, צעצועים וספרים. "נרתמים 
 פרטים בתקשורת ובאתר המועצה."

     

 

 

 


