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 הורה!שלושה עשורים של 

ביום חמישי האחרון נערכה הצדעה מרהיבה להורה 
 שנות פעילות 30פרדס חנה המציינת 

איש הגיעו לערב המרשים שהתקיים  1500-כ
מסגרת מסורת יוזמת יוני חכימי ומשה בן עזרי ובב

  רוקדת" "מושבה
שנות פעילות.  30נערך ערב הצדעה ללהקת המחול הורה פרדס חנה המציינת  16.6.16ביום חמישי האחרון, 

 האירוע התקיים במסגרת "מושבה רוקדת" שהפך בשנים האחרונות למסורת בישוב.

ועים הערב התקיים ביוזמת ובביצוע מנהלי הלהקה לשעבר, יוני חכימי ומשה בן עזרי ובתמיכת ועדת איר
חכימי ובן עזרי עמלו, גייסו, הפיקו וטרחו סביב ארגון הערב  במועצה המקומית ומתנ"ס פרדס חנה כרכור.

 המושקע והמרגש.

השנים. מבוגרים לצד צעירים.  טווח הגילאים המגוון של  30עלו לבמה רקדנים מלהקות המחול לכל אורך 
 וצאה מרהיבה וסוחפת.המושקעת יצרו ת והכאורוגרפיההרקדנים מגוון התלבושות 

נהנו מהופעה בת כשעתיים הכוללת רפרטואר עשיר ומגוון.  על העשור הראשון הופקד בקהל  צופיםה 1500
הכאורוגרף דדו קראוס,  את הכאורוגרפיה לעשור שני בנתה מעיין גלפרט יצחקי והעשור שלישי בטיפולה 

היה פעיל בלהקה.  עבד עם העשור שהוא עבד המקצועי של רוני גלפרט. כל כיאורוגרף הוביל את העשור בו 
 ואותם הוא הביא. היפה מעיין הייתה תלמידתו של דדו ורוני תלמידתה של מעיין.

התרגשות גדולה נרשמה במפגש בין כל הרקדנים הבוגרים והצעירים אשר חלקם  כבר לא מתגוררים 
יכרותם הרומנטית הייתה בישוב. במהלך הערב אף הוצג סרטון המציג את הזוגות הנשואים אשר ה

 במסגרת הלהקה. ערב זה ביטא את היופי בחיבור בין האישי לקהילתי לתרבותי במושבה פרדס חנה כרכור. 

ראש המועצה, חיים געש שכיבד את האירוע בנוכחותו מסר כי "זה היה אירוע הצדעה לא רק להורה פרדס 
וניות והאווירה סחפו את הבאים והציגו את חנה ולמחול המקומי אלא לישוב בכלל. הרקדנים, הקהל הצבע

העוצמה הקהילתית שלנו ואת הייחודיות של המושבה ואנשיה. אנחנו שמחים על הזכות לארח ולקיים את 
 הערב במסגרת "מושבה רוקדת" ומודים לכל מי שלקח חלק בערב נפלא זה."

וזמה לקיים את "מושבה רוקדת" יו"ר ועדת אירועים רינה רונן ציינה כי זה היה ערב מרשים ומכובד. הי
החלה מתוך מטרה לתת במה לעשייה האמנותית הנרחבת כאן בתחום המחול , וכן ללהקות המצליחות 

בארץ ובעולם אשר יצאו מפרדס חנה כרכור. אני שמחה ומברכת על הצלחת היוזמה והערב. רונן ביקשה 
, ליוני חכימי ומשה בן עזרי על היוזמה להודות לראש המועצה ולגזבר ומזכיר המועצה על התמיכה והסיוע

הנפלאה  והביצוע על הטרחה והארגון , למנהלת המתנ"ס קולט ריימונד, ולענת אלקבץ, מנהלת התרבות 
במתנ"ס על הארגון וההפקה, לרקדנים, לכירואוגרפים, למפיקים, לחברי ועדת אירועים, ולכל מי שתרם 

 ועשה בהתנדבות או בשכר למען הצלחת הערב."

יוני חכימי ציין כי "בזכות תמיכתם המתמשכת של  המועצה ושל העומד בראשה לכל אורך שלושת 
העשורים הלהקות עדיין פעילות. חכימי ביקש להודות לכל עובדי המועצה לגזבר מזכיר המועצה, רן 

פקה גלר,מחלקת ביטחון, שפ"ע תחזוקה כולם סייעו להצלחת האירוע .תודה למיכל זילברשטיין שעזרה בה
לשלומי וייצמן הרקדן והכיאורוגרף שהנחה את הערב. וכמובן לכל הרקדנים של כל המחזורים ששיתפו 

 פעולה הקריבו ונתנו למען הערב והצלחתו. " 
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