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ערכה המועצה טקס חלוקת  בשבוע האחרון
מדליות גביעים ותעודות לקבוצות הזוכות 

 בצעדת פרדס חנה כרכור החמישית

וייס", מקום שני  חקלאי "ברנקו -במקום הראשון
קבוצת בית הספר "מעיינות" ובמקום השלישי בית 

 "ספר "אלוניםה
ליות, גביעים ותעודות לקבוצות , ערכה מועצת פרדס חנה כרכור טקס חלוקת מד5.6.17ביום שני, 

 .הזוכות בצעדת פרדס חנה כרכור החמישית שנערכה בחודש אפריל האחרון

הצעדה נערכה בתום חול המועד פסח ,היא נערכה השנה בשיתוף אגף החינוך במועצה וכללה 
השתתפותן של קבוצות מבתי הספר בישוב. לראשונה בתולדות הצעדה נקבע תקנון לצעדה ונבחרו 

 קבוצות זוכות בהתאם לתקנון. 

בית הספר  , מקום שני קבוצת"ברנקו וייס"במקום הראשון זכו קבוצות בית הספר החקלאי 
 "מעיינות" ובמקום השלישי בית הספר "אלונים". 

נערך במעמד סגן ראש המועצה בו הוענקו המדליות והתעודות לנציגי הקבוצות הזוכות  הטקס 
מחזיק תיק הספורט ויוזם הצעדה , אלי אטיאס, מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול, מנהלת 

מנהל מחלקת תשתיות ומטה הבטיחות בדרכים, יהודה  מתנ"ס פרדס חנה כרכור, קולט ריימונד ,
ורכז הספורט היישובי, יאיר , מנכ"ל ביג פרדס חנה השותפה לקיום הצעדה, דויד שילן וקנין 

 שושן. 

 BIGריימונד, ומנכ"ל  קולט, מנהלת מתנ"ס פרדס חנה כרכור, אילנה זגול מנהלת אגף החינוך, 
 . עם הענקת המדליות והתעודות דוד שילן ברכו את הזוכים פרדס חנה

: "עבורנו כולם זוכים, כל מי שלקח כי סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט אלי אטיאס ציין 
הצעדה היא מסורת נפלאה המחברת ספורט, חלק בצעדה , כל ילד וילדה , כל צועד וצועדת. 

הפיכתה למסורת ואנחנו שמחים על  קהילה והיכרות עם שביליה הירוקים והיפים של כולנו
 ".יישובית בה לוקחים חלק מאות תושבים בכל שנה

השנה קבעה וועדת שיפוט בהתאם לתקנון המפורט כי קבוצת החקלאי "ברנקו לדברי אטיאס: "
וייס" זוכה במקום הראשון. צעדה קבוצתית מעבר לממד הספורטיבי מבטאת עבודת צוות, הווי 

 "ים לקבוצה אחת מנצחת. וממד בינאישי אשר הופך את הצועדים מבודד

מארגני הצעדה תודה לים גדולים כקטנים. כל הצועד-כל הכבוד לכל מי שלקח חלק "אטיאס: 
חיים געש, לגזבר ומזכיר המועצה, רן גלר ולעובדים , לראש המועצה, ובמתנ"ס במועצה

המסורים וכן תודה למנהל ביג פרדס חנה, דויד שילן על שיתוף פעולה פורה ומוצלח בקיום 
 הצעדה בשנים האחרונות." 

אטיאס הוסיף כי :" וכבכל שנה אנו לא קופאים על השמרים, מפיקים לקחים ומשפרים את צעדת 
אר מעניינת, מאתגרת, משפחתית, קהילתית ובעיקר מהנה עבורכם פרדס חנה כרכור, כך שתיש

 התושבים."
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