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 שמח בפרדס חנה כרכור
"שישי שמח עם ירון אילן"  24הדגל של ערוץ תכנית 

 לקבלת שבת ייחודית התארחה במושבה

שעות של התכנית שכללה  4איש הגיעו במהלך  500-כ
 חגיגה ים תיכונית עשירה ומגוונת

, "שישי שמח עם ירון 24, התארחה בפרדס חנה כרכור תכנית הדגל של ערוץ 9.6 17ביום שישי האחרון,.
פורמט התכנית הוותיקה בה ל בהתאם עטורת צמחייה  במההברחבה ליד בניין המועצה הוקמה  אילן". 

התכנית המוכרת והאהובה על  אירוח לאורך שעות השידור. סביב שולחן מארח ירון אילן אמנים רבים
 מהווה את אירוע פתיחת הקיץ של המועצה .  במושבה רבים

דור -נפתח השידור והאירוע בניצוחו של אילן. על הבמה ישבו והתחלפו זמרים ואמנים 11:00 סביב השעה
ד, כהן, קורל ליז, גל חייק, להקת "עושים שמח", סלאמתאק,  איזקיס, לירן אביב, יניב אייזנקוס ועו

 מגוונים מהמוסיקה הים תיכונית.שביצעו שירים 

ששרו ורקדו עם הזמרים במקום. האווירה איש  500-שעות שידור הגיעו להערכת הפיקוח כ 4לאורך 
השמחה סחפה רבים שעצרו באופן ספונטני ליד הרחבה ונהנו מדרך יוצאת דופן ומהנה לעבור את סידורי 

 יום השישי לקראת קבלת השבת.

הנציגות  לבמה ושרו האחים ירדן ועידו ג'רפי והחייל אור ישבייב המתגוררים בפרדס חנה כרכור.עוד עלו 
 ת. המקומית הפליאה בשירה מקצועית ומרגש

מאמאסיטה, הפיל  -יועלה לבמה אמן הראפ אלון דה לוקו שהקפיץ את הקהל עם להיט 13:30בשעה 
 אחריו עלו סביב הבמה ברחבת בניין המועצה.  טי הלהיב את הקהל שהתרכזהמשוגע ועוד. דה לוקו האנרג

 . במחרוזת שירי קבלת שבת סגיב כהן , שימי רון ופיני חדד - הקהללקול תשואות 

ראש המועצה, חיים געש, ביקש למסור כי :" קבלת שבת באווירה שמחה וגדושה במוסיקה היא דרך 
ישוב פעיל אמנותית גם בתחום המוסיקה פרדס חנה כרכור הוא מצוינת לפתוח את אירועי הקיץ בישוב. 

 ."24ואני שמח גם על הייצוג של אמנים מוכשרים מהישוב בתכנית הדגל של ערוץ 

לאורך שעות השידור התארחו בתכנית ליד שולחן המארח חברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים רינה רונן 
ו לאירוע בשם ראש המועצה ואת התושבים שהגיע 24רונן ברכה את האמנים האורחים את צוות ערוץ 

חיים געש וסיפרה על המושבה ועל האמנות הפעילה בה. לדברי רונן: " פרדס חנה כרכור מוכרת לרבים 
מהשיר "בלוז כנעני" בו מצוין "שלוות עולמים פרדס חנה כרכור" אז יש שלווה בפרדס חנה כרכור אבל לצד 

ירועים לכל אורך השנה. " רונן סיפרה לירון זאת זו מושבה תוססת, שמחה עם קהילה חמה והרבה מאד א
אברהם טל,  -אילן כי "בפרדס חנה כרכור אמנים רבים בהם מוסיקאים ויוצרים, מעבר לשמות המוכרים

רונן סגיב כהן ואחרים יש הרכבים מוסיקליים מוכשרים ומקצועיים ולהקות צעירות שעוד יגיעו רחוק."
 במושבה שלנו היפה והירוקה.  להגיע ולבקר 24הזמינה את הצופים בערוץ 

יחד עם  14:30עלה אף הוא לשידור לקראת השעה ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, מ"מ וסגן ראש המועצה 
 אבי כאכון.חבר המועצה, ,   fm 90רדיו שדרן ו 24ערוץ מגיש תכנית "מתוקים" ב

לראש המועצה, תודה "ש להודות לכל מי שלקח חלק באירוע: ביקם בר כוכבא ברך את התושביבר כוכבא 
ליו"ר ועדת אירועים, חברת המועצה, . לירון אילן ולצוותו המקצועי 24לצוות ההפקה של ערוץ  חיים געש,
גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, לעובדי מחלקת ביטחון, ויחידת הפיקוח, למחלקה הטכנית  לרינה רונן, 

וכמובן, תודה לכל מאות התושבים שהגיעו " למען הפקת האירוע והצלחתו. מחלקת שפ"ע ולכל מי שטרח
 "והשתתפו באירוע והראו איזו קהילה נפלאה וחמה יש פה בפרדס חנה כרכור

, אנחנו נערכים רונן ביקשה להוסיף ולהזכיר: "זוהי יריית הפתיחה לאירועי הקיץ של המועצה בישוב
 . "בשבועות הקרובים למגוון אירועים אשר יפורסמו באמצעי התקשורת
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