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לחללי מערכות פרדס חנה כרכור מציינת את אירועי יום הזיכרון 
 של מדינת ישראל 67-ויום העצמאות הישראל 

הבא תציין מדינת ישראל את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  בשבוע
 של המדינה 67-ובהמשכו את יום העצמאות הונפגעי פעולות האיבה 

טכסי יום הזיכרון יפתחו בטקס האזכרה המסורתי 
ברחבת יד לבנים במעמד ראש המועצה, חיים געש, 

 וכבוד הרב צדקה שליטא

יצוינו במופע מרכזי חגיגות יום העצמאות 
רוני דלומי, גידי גוב  :בהשתתפות האומנים

  ולהקת מוניקה סקס

המועצה מתחם דוכני משחק לראשונה תפעיל 
 לילדים נושאי פרסים. חינם לתושבים

ונפגעי פעולות האיבה  פרדס חנה כרכור נערכת לציון אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
תלו בסמוך לרחבת כבר נשל המדינה. שרשראות דגלים בצבעי כחול לבן  67-ויום העצמאות ה

 זי של חגיגות העצמאות לשנה זו.המועצה המקומית בה יתקיים המופע המרכ

במרכז  כ"ט בניסן תשע"ה יתקיים ערב שירי לוחמים "שיר אחרי מלחמה" 18.4.15במוצאי השבת 
. זהו ערב מיוחד הכולל שירי לוחמים, מכתבים וסיפורים המשרטטים וחושפים אומנויות הבמה

ים וכעם מאז הקמתה של כיחידאת הגבורה והזיכרון והתקווה למען המדינה, אלו המלווים אותנו 
רחב מוזמן לרכוש המדינה ואף לפניה. לערב זה מוזמנים תושבים בני משפחות שכולות, הציבור ה

 מלי.כרטיסים במחיר ס

ב' באייר תשע"ה , ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יתקיים טכס האזכרה   21.4.15ביום ג', 
עש וכבוד הרב צדקה שליטא ברחבת יד לבנים לפתיחת יום הזיכרון במעמד ראש המועצה, חיים ג

הטכס יבוצע על ידי  .(19:45)לשם היערכות הקהל מתבקש להגיע לטכס עד השעה  20:00בשעה 
 חניכי הצופים ובהנחיית זיו שחם תושב הישוב.

, יערך טכס האזכרה הממלכתי 22.4.15 יום ד', ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 11:00בשעה 
הטכס בבית העלמין בבית העלמין הצבאי בפרדס חנה ובחלקה הצבאית בבית העלמין בכרכור.

בגן  18:00טכס נעילת יום הזיכרון יחל בשעה  בכרכור יבוצע על ידי בנות תנועת בני עקיבא.
 .גם הוא בהנחיית זיו שחם הגיבורים בכרכור

וישיר בטכס מעוז מדמון. הטכס  , תפת חבורת הזמר קולות בשדרהבטכסי הפתיחה והנעילה משת
 בוצע על ידי מועצת הנוער.בכרכור יבגן הגיבורים 
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זו השנה השנייה בה יתקיימו חגיגות העצמאות בלב המושבה ובהשתתפותם של זמרים  ,השנה

גות המופע המרכזי של חגי 20:45יחל בשעה  22.4.15-ואומנים מוכרים בקנה מידה ארצי. ב
העצמאות אשר יכלול את רוני דלומי, הזמר והאומן גידי גוב ולהקת מוניקה סקס. עוד יופיעו 

 יארוק.המוסיקה להקות מחול מקומיות "הורה אביב" ו"הדודאים" ולהקת 

 נושאי פרסים. דוכני משחק 16ילדים ובו פעילות חינמי למתחם  יוצע לתושביםלראשונה בשנה זו 

גם השנה העצב והשמחה נפגשים בציון  :"ציין כי כרכור, חיים געש,ראש מועצת פרדס חנה 
שנות עשייה והישגים לצד זיכרון של הנופלים  67אנו מציינים השנה . אירועי הקמת המדינה

זוהי געש: " והנופלות והנפגעים הרבים במסע הארוך למען קיומנו ועצמאותנו כעם וכמדינה. 
יימות במרכז המושבה, וזאת לבקשתם של תושבים השנה השנייה בה חגיגות העצמאות מתק

. בתוכנית לחגיגות העצמאותרבים אשר ראו ורואים במרכז הישוב כמקום הראוי והנכון 
וב ולתת מענה הולם האירועים ניסינו להביא לידי ביטוי את הצרכים המגוונים ואת אופי היש

 "  ומכובד לכולם.

הנהלת הרשות וועדת : "הוסיפה ואמרה כי  ןחברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים רינה רונ
על הכנת האירועים הללו חודשים רבים, תוך השקעת משאבים רבים למען  אירועים שוקדים

הצלחתם. האירועים הללו הפכו למסורת חשובה בישוב, עוגן המחזק ומעמיק את הקשרים 
אירועים אלו ועל כך  הקהילתיים. חשוב לציין כי תושבים רבים נרתמים ונתרמו בהתנדבות למען 

 תודתנו מקרב לב."

, ז' באייר תשע"ה בשעה  26.4.15חגיגות יום העצמאות ימשכו לתחילת השבוע העוקב וביום א' 
 אומנויות הבמה מפגש עם השחקן שלמה בראבא לגמלאי המושבה.יתקיים במרכז  10:30

פעילות סביב ימי  מקיים אף הואבית ראשונים העוסק בתיעוד ובהפצת ההיסטוריה של הישוב 
מזמין את התושבים להצגה מטיילת לכל המשפחה. במסגרת ההצגה/סיור הקמת המדינה ו

השחקנית ומספרת הסיפורים שרון אביב תוביל ותספר את סיפור הקמתן של המושבות והחיים 
מגן הגיבורים בכרכור בשעה  1.5.15ו  17.4.15בהן בראשית הדרך. ההצגה והסיור יצאו ב יום ו' 

מגן איתין בפרדס חנה. הפעילות מיועדת לכל  14:00בשעה  8.5.15ו  24.4.15, וביום ו' 14:00
 המשפחה ומומלץ להירשם מראש בבית הראשונים.
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