
 לכנרת 011
פרויקטים יוצאים אל הפועל וזה , הצוותים כבר עובדים במרץ, מתקרבת אלינובאה ושנת המאה 

  בנעשה הזמן לעדכן ולשתף את הציבור

 

 רוע הפתיחהיא 

סוק בתרבות יעש בימתי אירועבאוקטובר השנה נציין את פתיחת חגיגות המאה של קיבוצנו ב

 .קי ומקימי כנרתויוגש כשי לותי ובהווי בכנרת לדורותיה

 חבריםקבוצות של  4עידו דגני מפיק האירוע נפגש כבר עם , כעת מתבצע שלב התחקיר

 .זכרונות וסיפורים רבים על כנרתשמע מפגשים אלה ב, מגילאים שונים בכנרת

 .עוד קבוצות של חברים וכן פגישות אישיותפגישות עם יוקדש יום נוסף ל, בהמשך

, יחל שלב הכתיבה ולאחריו, וף חומר גם בארכיון ובמוזיאוןלאחר שלב התחקיר שיכלול איס

 .חזרות למופע שיכלול רבים רבים מאיתנו, ממש לא רחוק

 

 צוות פרסום 

 .011-לצוות זה תפקיד מרכזי וחשוב ביותר בהצלחת ארועי שנת ה

    דן בדרכים הנדרשות כדי להגיע ולשתף את כל מי שקשור לכנרת בארועי התכנס וצוות ה

 .ואחרים חברים ותושבים בכנרת ,גרעינים ,חברות נוער ,בני כנרת - 011-ה

 .הוחלט שהצוות יפעיל קמפיין אינטרנטי על מנת לפרסם הודעות וכתבות וכן לאיסוף כתובות

לצוות הפרסום על מנת  מידע שותף יעבירו 011-סוכם שהצוותים השונים העוסקים בארועי ה

 .לפרסמו הלאה

 רותי שמיראו כתובות אימייל וטלפונים לשלומית אופיר  חברים מוזמנים להעביר

samirrut_@kinneret.org.il 

 

 צוות לגיוס כספים 

בתחום  –המתעתד להיות בשנת המאה הצוות נפגש והוחלט כי תוכן מצגת שתכלול את כל 

בעזרת מצגת זאת יפנה הצוות לגורמים – שתמורובתחום  התשתיות  בתחום ה, רועיםיהא

  .שונים לגיוס הכספים

 

 פרויקט תיעודי 

בו , נו את פרויקט הצילום שלו בקיבוצופניבהציג אשר , נפגשנו עם אדם להב בן שער הגולן

המאפשר לכל דמות לספר  ,שרון אומנותיים בטכניקה ובכיהתותיעד את חברי הקיבוץ ומשפח

 .את הסיפור שלה
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בארכיון של כל התמונות תיעוד ושמירה בנוסף פרויקט הוא תערוכת צילומים וה התוצר של

הינו תהליך מלכד  ,התהליך של המפגש בין הצלם לחברים ,מעבר לתוצר הסופי .כנרת

עכבו אחר  ,הפרויקט יחל בקרוב. בדרך לארוע משמעותי וחשוב המוביל את הקהילה

 .הפרסומים

 

  פיסול סביבתי 

 –החל פרויקט פיסול סביבתי וירוק במסגרתו ביצענו את הפסל הראשון , לקראת שנת המאה

זאת . ישי ואילת כנרתי ובהדרכה מקצועית של רפי בונה-בניצוחן של עינב בן, דרקון המזל

 . ההזדמנות להודות על יוזמה נהדרת וביצוע מלהיב

משחק להנאת כל הציבור ינות מפגש ופ, היא להמשיך ולבנות פסלים נוספים התוכנית

מהנה קהילתית היתה פעילות , לבניית הפסל הראשוןפעילות יש לציין כי ה. ובכוחות עצמנו

 .לאורך שנת המאה ברצוננו להמשיך ולבנות ביחדהמשתפת הורים וילדים ו, מאוד

 

 : רועים המתוכננים לשנת המאהיתזכורת לגבי הא

 ותודה לכל אנשי החקלאות בכנרת הערכה , לכנרת 011ציון החג בסימן  -טו בשבט

 .011נטיעות חורשת ה, לדורותיה

 של פעם ובטעם רב משתתפים סדר פסחעריכת  – פסח. 

 שחזור ההצגה על ידי ילדי בית הספר – כיצד שוברים חמסין. 

 מותאמים לגיל ולהרכב מסלולים ומספר , לינה כולל ,טיול גדול לכל החברים – טיול קיבוץ

 .המשפחתי

 ג"חשוון תשע' ב, לכנרת 011ארוע בימתי לציון  – ארוע מרכזי 

 במסגרתה יערכו ( ב"י-גן)לאורך השנה בבתי הילדים  תבנהפעילות ש -חפש את המטמון

את הילדים יספגו בתהליך זה . ב"הצגות וכיו ,סיפורים, תחרויות, שירים, טיולים, חידונים

 יבוא לידי ביטוי" הלמידה"יא ש. הידע אודות כנרת דרך התנסות וחוויות אישיות וקבוצתיות

גם הילדים במשפחה נוח כתב החידה יוכלו לתרום עבפ -קיבוצי" חפש את המטמון"במשחק 

  .מקטן ועד גדול

יעבדו בחודשי הקיץ ו רועים השוניםיצוותי הא יתכנסוב בחודש הקרו ,רועים אלה מתגבשים צוותיםילא

החברים יענו בחיוב לפניות הצוותים ויקחו נשמח אם  .רועיםיויבנו תוכנית מפורטת לכל אחד מהא

 .רועיםיחלק בא

 ..."היא ולא סמל ולא דגל ולא אות העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות תכי אמיתי"

 

 

 חג שבועות שמח 
 ירון חרמוני         
 011-מרכז צוות ה        


