נשמח לפרסום המידע לחברים בעלון הקיבוץ ,בדפי מידע ובלוח המודעות .תודה !

אירועי "מאה שנות קיבוץ"
לחברים שלום רב,
אנו נמצאים בעיצומה של שנת המאה לקיבוץ הראשון .אנחנו רואים בשנה זו הזדמנות להאדרת
הקיבוצים ,חברי הקיבוצים ,ומק ומנו בחברה הישראלית.
רשימת האירועים מגוונת ,ואנו מזמינים את החברים לקחת באירועים חלק ,ולהיות שותפים
בשנה מיוחדת זו .חשוב לנו לציין שכל האירועים הם במימון חיצוני שקיבלנו לצורך הפקתם.
שלכם,
זאב (ולוולה) שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית
מה היה לנו :
 | 31.3.10טקס פתיחת אירועי המאה לקיבוץ :
במעמד נשיא המדינה ,חצר ראשונים דגניה.
אפריל  | 10כנס בני הקיבוצים :
בסימן מאה להגשמת רעיון הקיבוץ  -יער הקיבוצים.
 | 7.5.10מאה אחוז ספורט קיבוצי :
ספורטיאדה קיבוצית בכדורעף ,כדור מים ,כדורסל ועוד.
 | 12.6.10-28.5.10סיורים באתרי מורשת :
 32אתרי מורשת בקיבוצים נפתחו לקהל הרחב.
יולי עד אוקטובר  | 2010מחפשים את מטמון ה :100-
בעקבות חמיצר ואוצרות התנועה הקיבוצית .משחק ארצי.
מגיעים לשיא  -יתקיים בשבועות ובחודשים הקרובים :
 | 29.8.10השקת בול מאה שנות קיבוץ
חוה"מ סוכות  | 24-25.9.10מבצע "אושפיזין בקיבוץ":
ימים פתוחים לציבור הרחב בעשרות קיבוצים מארחים.
 27.9.10אפעל | כנס ארצי "מאה שנות חינוך קיבוצי".

 | 4.10.10ועידת תנועה חגיגית – לציון מאה שנות קיבוץ ,בקיבוץ כנרת.
 " | 4.10.10מקבוצה אחת לתנועה גדולה":
מופע מרכזי לציון מאה שנות קיבוץ במעמד נשיא המדינה  -על הדשא בדגניה.
 | 11-15.10.10מאה שנה בתנועה :מסע אופניים מתגלגל מדן ועד אילות.
אוק' -נוב  | 2010אירועים ממלכתיים :
 | 21.21.21ישיבת הממשלה בחצר ראשונים בדגניה א'.
 | 21.22.21ישיבת כנסת חגיגית במשכן הכנסת בירושלים.
ספט' -אוק' -נוב  | 2010מופעי תרבות ב"צוותא" במימון התנועה :
" | 31.9.21הוא והיא בני  - "211שירים של דוד זהבי וסיפורים על התנועה הקיבוצית
 211" | 29.21.21שנים ביחד"  -על תרומת אנשי התנועה הקיבוצית לאוצר הזמר העברי
" | 9.22.21קיבוץ הוא גם דבר מצחיק"  -חיוך ,הומור ,אירוניה והווי חיי הקיבוץ.
 | 15-30.10.10פסטיבל "סינמה קיבוץ“:
הקיבוץ בקולנוע הישראלי ' -סינמטק' תל אביב ,ירושלים ,חיפה ואשקלון.
נובמבר “ | 2010הקיבוצים":
סדרת טלויזיה דוקומנטרית בהפקה ועריכת מודי בראון וענת זלצר.
אוק' -נוב' -דצמ'  | 2010אמנות בקיבוץ :
גלריות מציגות את אמני הקיבוץ.
 17-18בנובמבר :כנס המטה השיתופי בערבה  " -מאה שנות שיתוף"
| שיעורי מחנך בבתי הספר ברחבי הארץ בנושא הקיבוץ :
בשיתוף משרד החינוך.
| ימי עיון והגות :
הרעיון הקיבוצי בתשקיף למאה השנים הבאות.
עוד מידע באתר הקיבוצים www.kibbutz.org.il
לתגובות ושאלותdover@tkz.co.il / 03-6925326 :

