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 מסכמים שנה בוועדת אירועים
ועדת אירועים במועצת פרדס חנה כרכור מסכמת שנה 

 :גדושה ומגוונת

 לראשונה נחגג יום העצמאות במרכז המושבה

"מושבה -לחובבי המחול מסורת חדשה נחנכה 

 רוקדת"

למען סביבה ירוקה במושבה  "בעינייםרואים ירוק "

 הצליחו להביא אלפי תושבים לוואדי

וחגיגות המימונה אשר סחפו את בני המושבה מכלל 

 עדות ישראל

אשר הייתה עם כניסתה של שנת תשע"ה וועדת אירועים במועצת פרדס חנה כרכור סוגרת את שנת תשע"ד 
 קיץ במושבה. -תוכנית אירועים אביב שלאת יריית הפתיחה  אביב היווהרווית פעילות ויוזמות. ה

במרכז המושבה.  מזה שנים גולת הכותרת הייתה ללא ספק חגיגות יום העצמאות אשר נחגגו לראשונה
בעקבות סקר  ,השנה .בשנותיה הראשונות של המושבה נהגו לחגוג את ימי העצמאות במרכז המושבה

עצה, חיים געש על ניסיון להשיב עטרה ליושנה ולקיים את החליט ראש המו ,תושבים שבוצע אשתקד
האירועים במתכונתם הקודמת. ההצלחה הייתה כבירה אלפים גדשו את הרחובות וציינו את עצמאות 

 , שירי כוורת ועוד.6שי גבסו, התקווה  -ישראל עם מופעים של אומנים מן השורה הראשונה

בני נוער ואת ילדי צעירים וגמלאים,  - ביטוי קהלים רבים הביאה לידיבשנה האחרונה  תוכנית האירועים 
נשים וגברים, אומנים, חובבי ריקוד וכלל ציבור התושבים אשר נהנה משלל האירועים בלב  הגיל הרך,

 .במשכן לאומנויות במתנ"ס ע"ש כנה מאיר, בוואדי ובאנדרטת הנח"ל -המושבה

אוהל אותנטי ובו שלל מאכלי אשר כלל ל מאיר בן דוד חגיגות המימונה בוואדי בסיועו שחג האביב צוין ב
המוסיקה  ,מאכלים, עבודות היד –אירוע נוסף נתן במה לתרבות האתיופית הייחודית  חג מסורתיים.

לגמלאים נערך אירוע בוקר עם נתן דטנר בעזרתה של ענת פרסמן  והריקודים, בסיוען של נשות אדיס.
ווחה וקהילה במועצה והצוות המסור שמלווה אותה בפעילויות  מנהלת המדור לגמלאי באגף לשירותי ר

 הרבות למען הגמלאים. 

באנדרטת  "מושבה רוקדתהשנה "מסורת חדשה נחנכה גם  מקומם של חובבי המחול בישוב לא נפקד. 
הנח"ל, אירוע שהוקדש כולו לרקדנים מקומיים. בערב החגיגי הוזמנו להופיע להקות הריקוד במושבה. 
הערב התקיים בניהולו המקצועי של הכוראוגרף דרור דוידי ו הודות לעזרתן המקצועית של מנהלת אגף 

 החינוך אילנה זגול ומנהלת מחלקת בתי ספר שרון שמאי.
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קת תיק מעמד האישה במועצה יחברת ההנהלה ומחזקיימה הוועדה בשיתוף ן" בשלהי המבצע "צוק אית

יז אירוע ייעודי לנשים, בו נשות המושבה והתיק מעמד האישה במועצה לימור אק ואחראית שרון בן צור
קורין אלאל ורונית  -נשית האיכות הנהנו מטיפולים, דוכני מוצרים לנשים ומופעים מוסיקליים על טהרת 

 שחר המוכשרות. 

עבור צעירי המושבה תמכה המועצה באירועי "לילה לבן"בניצוחו של אייל כגן. האירועים החלו ב"ממלכת 
מסעדות  -כור ופרדס חנההילדים" בוואדי אשר הופעל על ידי גיל טולדנו, ונמשכו עם הלילה אל רחובות כר

מסיבת אוזניות בוואדי לבני הנוער של אף ות הקטנות, מופעי רחוב ועד לשע אשר נשארו פתוחותחנויות ו
 הישוב.

אירועים השנה משקפת את המרקם תוכנית ה"הסביר כי  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
הישראליות על כל המרכיבים יחד את צעירים ומבוגרים, תחומי עניין מגוונים  -המגוון במושבההקהילתי 

עשינו מאמץ לתת מענה לצורכי התושבים שעלו מן השטח וההיענות העצומה של התושבים  ה.יגווניה ויופי
לאירועים משמחת ומעידה על שביעות הרצון החיובית מהיוזמות השונות. פעילותה של וועדת אירועים 

בראשות חברת ההנהלה רינה רונן מאפשרת שמירה על צביון אישי כפרי בתוך הישוב אשר צומח ומתפתח 
 עינינו, אמנם מספר התושבים גדל אך הלב החם והרצון לבלות יחד כמושבה נותר לשמחתנו, כשהיה." לנגד

 לדברי געש.

השנה האחרונה אף סומנה כשנת איכות הסביבה בישוב, פרדס חנה כרכור החלה במהפך המחזור להפרדת 
הטבע העירוני והרחבת אריזות ואף קיימה פיילוט ארצי למחזור אריזות בבנייה לא רוויה. השלמת סקר 

אירוע "רואים ירוק בעיניים". האירוע בהובלתו של חבר  -הפעילויות הירוקות הביאו לגולת הכותרת
ההנהלה ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה איציק בוחבוט לוין יחד עם היחידה לאיכות הסביבה, ועדת 

שבים לוואדי, להפנינג ססגוני עם אירועים, יונתן אלוני  ועובדי המועצה המסורים הצליח להביא אלפי תו
 של הזמר והיוצר דני רובס. בוואדי נחתם במופע אקוסטיהערב  וכנים ופעילויות לקטנים ולגדולים.ד

סיפקו רבים מאומני המושבה המוכשרים אשר לקחו חלק בירידי לשנת תשע"ד את הפן האומנותי 
עולם רתם לחשוף את ילדי המושבה ל"אומנים במושבה" ואף תרמו ימי אומנות לבתי הספר בישוב שמט

 האומנות ויופיו.

מציינת כי כל האירועים בשנת הפעילות האחרונה התקיימו  רינה רונן יו"ר ועדת אירועים וחברת ההנהלה,
בשיתוף פעולה מלא עם חברי המועצה השונים. ו ,בתמיכה ובעידוד של ראש המועצה, חיים געש

ראויים לציון ואינם מובנים ההירתמות, והנכונות לפעול יחד למען התושבים במגוון הנושאים והתכנים 
מאליהם. גם רוח ההתנדבות במושבה וחלקם של תושבים רבים בהצלחת האירועים מרגשת ומשמעותית, 

שרונם למען הקהילה ישר בחרו לתרום מזמנם ומכאומנים, מפיקים, פעילים ואנשים מן הישוב א
 המקומית.

אלי בר ששת המנהל בפועל של האירועים, הנהלת מזכיר וגזבר המועצה, רן גלר, לענת אלקבץ, לתודה ל"
המועצה ועובדי המועצה המסורים אשר סייעו מכל הלב, יעקב פפיני על הניהול המוסיקלי ומירי שוורץ על 

 " מוסיפה רונן.. ור הזמרים המוכשרים שהופיעו בוואדיועל אית ההנחיה החיננית

ונאחל לכולנו שנה  ,"הודות לשותפים הרבים הצלחנו להביא לכן התושבים שנה מלאת אירועים וחוויות
 .לקראת שנת תשע"ה טובה ושמחה מלאה באירועים כרימון" חותמת רונן


