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 אצולה מרוקאית בפרדס חנה כרכור

חגגה פרדס חנה כרכור את  2.5.16אמש יום ב' 
של התזמורת האנדלוסית של המימונה בקונצרט 

 ירושלים

היה מלא במתנ"ס פרדס חנה כרכור  מנויות הבמה אולם המרכז לא ,2.5.16אמש, יום ב', 
. המופע נערך הגיעו להנות ממופע התזמורת האנדלוסית של ירושליםאשר תושבים רבים ב

 . תום כהן ו של בניצוח ת.המימונה המרוקאי הישוב לציון במסגרת חגיגות 

 תום כהן. דו אמיל זריהן ועל התזמורת ניצחלו הפייטן והזמר מייק קרוצ'י ולצאת המופע הובי
  השילוב בין קולות הזמרים לתזמורת האנדלוסית כבשו וסחפו את הקהל המקומי.

את באי הערב קיבלו ילדי סדנת "גוונים של מתוק" בשוקולד מעשה ידיהם. גוונים של מתוק הינו 
בשיתוף האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה הפועל למען  ללא כוונת רווח,מיזם חברתי קהילתי 

 ונוער בסיכון באמצעות סדנאות שוקולד. ילדים 

הקהל ליווה את הזמרים והנגנים במחיאות כפיים סוערות וצהלולים מסורתיים והאווירה באולם 
 הייתה אנרגטית וסוחפת.

ועדת אירועים במועצה בשנים האחרונות החלה מסורת ציון חגיגות המימונה בישוב בארגון 
זוכים להיענות מרשימה ולהצלחה אכן אירועים אלו  .יחד עם מנהלת התרבות במתנ"ס המקומית

 רבה .

בשבוע הקרוב יצוינו יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובשבוע לאחריו את יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 למדינת ישראל. 68-ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות ה

את  ההיענות  ומסר כי אנחנו נהנים לראותראש המועצה, חיים געש שלח את ברכתו לחוגגים 
הגבוהה לחגיגות המימונה בישוב בשנים האחרונות . זוהי ללא ספק דרך מצוינת לסיים את 

של תושבינו ושל  המשותפת חגיגות הפסח במופע של התזמורת האנדלוסית ובשמחת המימונה
 כולנו."

ומסרה תודתה ברכה את משתתפי האירוע חברת המועצה ויו"ר ועדת אירועים, רינה רונן,  
מנהלת התרבות במתנ"ס ענת אלקבץ ולמנהלת המתנ"ס קולט ריימונד על השותפות בהפקת ל

האירוע. לדברי רונן: "חגיגות המימונה, אינם נחלתם של בני העדה המרוקאית בלבד והינם 
 נחגגים על ידי כל עם ישראל מכל הזרמים וכל העדות, וזוהי הזדמנות וברכה עבור כולנו."

ולהזכיר כי בהמשך השבוע נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה אנחנו  ביקשה להוסיףאף רונן 
 לזכור ולא לשכוח "-מזמינים את התושבים להגיע לטקס היישובי ולמלא את חלקנו 
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