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פרדס חנה כרכור מציינת את יום הזיכרון לחללי צה"ל  
למדינת ישראל בטקסים אשר הפכו  68-ויום העצמאות ה

 למסורת יישובית ובסדרת אירועים וחגיגות

                  צמאות במרכז המושבה יופיעו על הבמה ביום הע
 ולהקת קוקי לבנה עילי בוטנר וילדי החוץנינט, 

 הציונות הדתית מזרםהתושבים לציבור  במה נוספת תוקדש

ואת יום  ,בשבוע הקרוב תציין פרדס חנה כרכור את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
ערב שירי לוחמים, הכולל  ,7.5.16, שבתבמוצאי את אירועים אלו יפתח של מדינת ישראל.  68-העצמאות ה

" אלף פרחים עוד יפרחו הפך כבר שנים  י גבורה המלווים את פס קול חיינו. הערב תחת השםשירים וסיפור
 דלית כהנא, סגיב כהן ועוד.  השנה הזמרים יופיעו בערב זהו למסורת יישובית

רך במעמד ראש המועצה, חיים געש והרב טקס פתיחת יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה ייע
. את הטקס יובילו חניכים 19:50בשעה  10.5.16יום ג' , ברחבת יד לבנים ב . הטקס יתקייםצדקה שליט"א

הצופים, הנוער העובד והלומד ובני עקיבא. בתום הטקס  -ממועצת הנוער ומכלל תנועות הנוער בישוב
ם בבית הראשונים וערב שירי זיכרון בבית יד לבנים ייערכו שני אירועים נוספים ערב שירי משוררי

 בהשתתפות בני נוער מתנועות הנוער בישוב. 

 18:00בבתי העלמין בפרדס חנה ובכרכור. בשעה  11:00-ב, 11.5.16 ,טקס האזכרה הממלכתי ייערך ביום ד'
י בית הספר בשנה זו  על ידי תלמידויוגש נוהל ה בגן הגיבורים בכרכור. הטקס יייערך טקס הנעיל

 הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין. 

למדינה. חגיגות  68-בתום טקסי יום הזיכרון תעבור מדינת ישראל מהצער והאבל לשמחת יום העצמאות ה
יום העצמאות ייערכו זו השנה השנייה במרכז הישוב ברחבה הסמוכה לבניין המועצה. במסגרת שינוי  אופי 

נינט, עילי בוטנר וילדי החוץ ולהקת  –אמנים מובילים בקנה מידה ארצי החגיגות יתארחו בבמה המרכזית 
קוקי לבנה המוכרת לצעירים רבים ממועדון הזאפה .את הערב ינחה דרור דוידי אשר אף ירקיד את הקהל 

 וילווה במופע זיקוקים מרהיב.  20:45בין המופעים. המופע המרכזי יחל בשעה 

 . הבמה)עם ובלי כיפה( כלל ציבור התושבים וב אך מוזמנים אליהספת תוקדש לציבור הדתי בישבמה נו
הינה בסיוע ושיתוף חבר המועצה מנהל תרבות תורנית בישוב נחמיה מנצור, הגרעין  שתוקם בוואדי 

החגיגות יחלו בצאת יום הזיכרון  התורני, אמונה, בני עקיבא, אולפנת אלישבע ומרכז תורני "כלל ישראל" .
יצוינו שירי הלל ותפילת "מי שברך" לחיילי צה"ל . המופע  ברוח החג ובתום תפילות מנחה וערבית. 

  הרקדה המונית ומופע זיקוקים חגיגי., אוהד אריאל )בנו של מאיר אריאל ז"ל( יכלול את האמנותי 

 תאהב מחדש" של אריק דוידוב ולהקתו.יתקיים מופע לגמלאי הישוב "לה 31.5.16ביום שלישי 

שנים מלוות  68שנים להקמתה.  68השנה מדינת ישראל מציינת : " ציין כי ראש המועצה, חיים געש, 
לצד התרגשות,  ,רגעי עצב, תוגה  ואבל במערכות קשות ומכאיבות לצד נחת ההישגים ושמחת הניצחון,

כולם יחד מגדירים את זהותנו כעם אחד. לאחרונה הוצגו בפנינו נתוני הגיוס העדכניים  .צמיחה והתפתחות
הצעירים שלנו מתגייסים . גבוהים ומרשימים מעל לממוצע הארצישל צעירי פרדס חנה כרכור. נתונים 

לצה"ל ומשרתים שירות משמעותי. גם אחוזים גבוהים מהבנות בזרם הדתי הציוני פונות לשירות לאומי 
ותורמות למדינה מיכולותיהן וזמנן. גדל פה נוער ערכי, מעורב בקהילה תורם ומנהיג , תוצר של חינוך ערכי 

תודה לוועדת אירועים ולעומדת בראשה, רינה . גאווה  כל אלו ללא ספק מעוררי, בבית ובמוסדות החינוך
יית תכנית אירועים רונן ולהנהלת המתנ"ס על ההיערכות וההכנות המרובות לטקסים ולחגיגות ובנ

אנחנו מזמינים אתכם להגיע לטקסי יום הזיכרון ולחגיגות יום העצמאות, להיות מכובדת עשירה ומגוונת. 
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בואו  השמחה.ציון  אך גם לא שוכחת את חשיבותמכבדת את הזיכרון חלק מקהילה אחת אשר 

 מסר געש. בהמוניכם."

מסרה כי פרדס חנה כרכור כמו כל עם ישראל מאוחדת באבל ובשמחה.  יו"ר ועדת אירועים, רינה רונן
בחרנו אמנים מובילים אהודים על קהלים רבים ומגוונים בישוב צעירים ומבוגרים, מוסיקת רוק לצד 

זו השנה השנייה בה ממוקמת הבמה המרכזית בלב הישוב. בשנה קודמת   מוסיקה ישראלית איכותית. 
 ה ואנו אף פועלים ומקווים כי שנה זו אף תתעלה על קודמתה."מיקום זה זכה להצלחה רב

השקעה סיוע ורונן ביקשה להודות לחברי ועדת אירועים ולמנהלת התרבות במתנ"ס ענת אלקבץ על ה
רב גוני  -הרבה בארגון והפקת האירועים. לדברי רונן: "הטקסים והחגיגות מבטאים את אופי הישוב

מזמינים אתכם להתעדכן בפרטים באתר ובדף הפייסבוק של המועצה ושל ותוסס, ערכי וקהילתי . אנחנו 
 המתנ"ס ולקחת חלק באירועים."

 

 

 

 


