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בשבוע האחרון ערך מוקד הקליטה במועצה ערב 
 שנה למבצע משה 35לציון חגיגי  תרבות 

שנה  35ערך מוקד הקליטה במועצת פרדס חנה כרכור ערב תרבות חגיגי לציון בשבוע האחרון 

האירוע התקיים במרכז אומנויות הבמה  האתיופית ארצה.למבצע משה ולעליית בני העדה 

במתנ"ס פרדס חנה כרכור במעמד ראש המועצה, חיים געש ובכירי הרשות, גזבר ומזכיר המועצה, 

מנהלת אגף החינוך במועצה, ס יוסף מנשה, ייקהרן גלר, חי אסולין מנהל המרחב חדרה והשרון, 

תמי בר ששת, הגב' רינה גן מנהלת הפדרציה  ילה,מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהאילנה זגול, 

קב , אנשי בישראל, הרב יאיר סילברמן רבה של קהילת מועד בזיכרון יעשל מיאמי היהודית 

 .ומכובדים רבים בני העדהו מקצוע במחלקות השונות זקני

תושבים בהם בני העדה האתיופית ורבים שאינם נמנים על יוצאי אתיופיה, מבוגרים  200-כ

 לדים הגיעו והשתתפו באירוע הייחודי שהוקדש כולו לתרבות ולמסורת האתיופית.וי

התכנית האמנותית כללה זמרים בני העדה במופע הכולל שירה וריקודים מסורתיים ומודרניים. 

 במופע שולבו כלי נגינה אותנטיים ורקדנים. 

הצצה לעולמם התרבותי הייחודי של בני העדה התאפשרה גם באמצעות הכיבוד שהוגש 

העניק ממד נוסף אשר למשתתפים. קייטרינג "אדיס עלם" הופקד על מלאכת הכנת הכיבוד 

 שתתפים הרבים.לחוויה האתיופית עבור המ

 םסיפורת המתאר אהשייטת והקומנדו הימי , "משה מבצע"סרטי לצד המופע המוסיקלי הוקרנו 

 בארץ. אלו של צעיריםהמוצלחת  ואת קליטתםשחוו את המסע דרך סודאן  בני העדהאישי של ה

ראש המועצה, חיים געש, ציין כי :השמחה וההתרגשות באולם מורגשות וסוחפות. לדברי געש: 

במקרים  ם אשר גוביםייוסיזיפ שלבי הסתגלות והתאקלמות ארוכים"כל תהליך הגירה כרוך ב

יר יקר. השמירה על המורשת והמסורת המקומית מבית אבא ואמא, מארץ המולדת רבים מח

וחשיפתם לציבור הרחב מאפשרת לבני הקהילה לרכך את המעבר ולקיים חיבור טבעי לשורשים 

ולנוף הילדות. "מעבר לכך" לדברי געש: "גם אנחנו כחברה וכקהילה זוכים מחיבור זה ונהנים 

 " החוסן החברתי.  צמתהעמעושר תרבותי רחב יותר ומ

ביטוי  .ווים עוגן חשוב בפעילות הקהילתית  בישובבני הקהילה יוצאי אתיופיה מהלדברי געש: "

גינה מועדון אדיס, ה --בפרויקטים הקהילתיים הרבים למען הקהילה המקומיתלכך ניתן לראות 

אני מבקש שיוקדש לתרבות ולמסורת האתיופית ועוד. הקמת הגודז'ו הראשון  הקהילתית,

 . "ואשר שותפים לחזון ולישומו להודות לכל השותפים שלוקחים חלק בפרויקטים הרבים
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