הזמנה לכנס התרבות השנתי
בסימן  100שנים לקיבוץ

למנהלי ורכזי תרבות ופנאי בקהילה הקיבוצית
ימים ראשון שני ,י' -יא' סיון תש"ע 23 - 24.5.2010
במלון כנסים שפיים
יום ראשון  - 23.5.2010אולם "ראשונים"
08:30
09:30

-

11:30

-

13:00
13:45

-

15:15
16:00
18:30
19:30

-

20:00

-

21:45

-

מיומנויות וכלים לניהול
התכנסות והרשמה ,קפה ומאפה
הרצאה  -עידן בכור ,מומחה לחדשנות וחשיבה יצירתית
תרבות עכשיו :השינויים הדרמטיים בזירה בה אנו פועלים )פרט,קהילה( ומשמעותם עבורנו
הרצאה  -עידן בכור ,מ"-למה לא" ל"-איך כן" 7 :כלים מעשיים להצלחה ולאפקטיביות
אישית
ארוחת צהרים
הרצאה  -רמי צור ,מומחה שפת גוף ותקשורת בין – אישית
"פרזנטציה ותקשורת בין אישית " העברת מסרים לגופים ואנשים בדרך אפקטיבית
מפגש  -חמי סל ודורון רוֹת  -משולחנם של מפיקי חגיגות  100שנה לקיבוץ
התארגנות ומנוחה
ארוחת ערב
הרצאת פתיחה  100שנות קיבוץ – מוקי צור ,היסטוריון וחוקר תולדות התנועה הקיבוצית.
מצוקות תרבות וגיבורי תרבות
מופע – שירים וסיפורים ,דפנה זהבי ומוקי צור
 100שנות זמר קיבוץ " -הימים חולפים שנה עוברת ,המנגינה לעולם נשארת"..
מופע  -אל תוך הלילה ..אימפרוביזציה ומשחקי תיאטרון בביצוע' :מצב לתיאטרון' -
תיאטרון מצבים .צחוק ,שחרור ,והתבוננות על חיי היומיום בצורה שונה ומשעשעת..

יום שני  - 24.5.2010אולם "ראשונים"
07:30
08:30
09:30
11:00
11:15
12:45
13:15
14:30
16:00

-

 100שנים לקיבוץ – הובלה והנחיית היום ע"י 'שיטים' -מכון החגים
ארוחת בוקר
בנימין יוגב )בוג'ה ( ,מכון שיטים  100שנים של תרבות חג קיבוצי
שורשי יניקה – מסע בעקבות שורשי ההשראה לתרבות יהודית בקיבוץ שלי
)פעילות בקבוצות(
הפסקת קפה ועוגה
הכרות עם גיבורי התרבות הקיבוצית
ארוחת צהרים קלה
'ציון  100שנים לקיבוץ' בקיבוץ שלי – סדנת הכנה )ראה הסבר בעמ' (2
הסופר אסף ענברי מחבר 'הביתה'  :שלושה גיבורי תרבות
סיכום הכנס
*הכנס בחסות קרן חבצלת

להתראות בכנס,
ריקי רז ,מנהלת מטה התרבות הקיבוצית
תלמה להב ,הדכה ולווי שטח
1

18/03/2010
למשתתפי הכנס שלום !
בכוונתנו להפיק חוברת חגיגית שתרכז מגוון של גיבורי תרבות שפעלו ופועלים בקבוצים.
חוברת זו תשמש אותנו במהלך הכנס ותחולק כשי לכל משתתף.
מיהו 'גיבור התרבות הקיבוצי'?
גיבורי תרבות חיו ופעלו ,כך אנו מניחים ,בכל קיבוץ וקיבוץ.
בכנס זה ,אנו מבקשים לשלב בין גיבורי התרבות ששמם יצא למרחוק )אבא קובנר ,עזריה אלון,
מיכאל וולפה ,יהודה שרת ועוד( ,לבין אותם אלו שפעלו או עדיין פועלים בגבולות קיבוצם.
'גיבור תרבות קיבוצי' ,מבחינתנו ,הוא מי שתרם ותורם ביצירתו האמנותית והתרבותית לקבוץ
שבו הוא גדל או /ו לתנועה הקיבוצית בכלל.
הכוונה היא אך ורק לאמן יוצר ,שניתן לקשר בין יצירתו לבין תרומתו לקבוץ  /לתנועה הקיבוצית
)פנייתנו מתייחסת לנשים וגברים כאחד(.
מה עליך לעשות?
 לחשוב על חבר/ה הקבוץ שלי ,העונה על ההגדרה שלעיל )לא יותר מ 3 -גיבורי תרבות(.
 לנסח עמוד בקובץ 'וורד' ) (WARDבו יהיו  3-2שורות על הדמות )שנת לידה ,הגעתו
לקבוץ ,עבודתו  /עיסוקו בקיבוץ ,וכו'(.
 מדוע בחרתה דווקא בו? ) 3-2שורות(
 צרף צילום מיצירתו של האמן )סופר ,משורר ,איש תיאטרון ,פסל ,הוגה וכד'(

 שלח בבקשה אלינו ,עד יום ראשון ,ג' בסיון תש"ע11.5.2010 ,
לאחת מהאפשרויות הבאות :
chagim@bethashita.org.il
tarbut@tkz.co.il

לידי אבי ‘ -שיטים'  -מכון החגים
לידי ריקי או תלמה – מטה התרבות הקיבוצית

 במידה ואתם מתקשים או מתלבטים ,נא פנו אלינו ונחשוב יחד.
 הצגת גיבור תרבות מקומי מקיבוצך ,אינה תנאי להשתתפות בכנס.


בברכה,

אבי זעירא – מנהל 'שיטים – מכון החגים'

ריקי רז – מנהלת מטה התרבות הקיבוצית

√בהמשך :ספח הרשמה  -כנס התרבות השנתי:

2

לכבוד:
מטה התרבות הקיבוצית – התנועה הקיבוצית
רח' ליאונרדו דה -וינצ'י  ,13ת"א 61400

ספח הרשמה  -כנס התרבות השנתי:
מלא ושלח !
שם ושם משפחה_______________ :

יישוב____________________________ :

טלפון_______________________ :

דוא"ל____________________________ :
חתימה __________________________ :

בחר וסמן ב X-את בחירתך:

יומיים כולל לינה  -בחדר לזוג או לשלישייה )הרצאות ,מופעים ,ארוחות( ₪ 600
יומיים כולל לינה  -חדר ליחיד )הרצאות ,מופעים ,ארוחות( ₪ 750
יומיים ללא לינה )הרצאות ,מופעים ,ארוחות( ₪ 450
יום אחד ללא לינה )הרצאות ,מופעים ,ארוחות( ₪ 350
לתשומת ליבכם :
√ ההשתתפות מותנית בהרשמה ותשלום מראש
√

סיום ההרשמה והתשלום עד יום ראשון ! 11.4.2010

√

ביטול השתתפות לאחר התאריך זה ,יחויב בתשלום מלא )בהתאם לתנאי המלון(

√ על כל משתתף למלא טופס הרשמה בנפרד
את טופס ההרשמה ניתן לשלוח:
לפקס מספר03 – 6925381 :

או לדוא"לeti@tkz.co.il :

אמצעי תשלום :המחאה
רצ"ב המחאה בסך __________
לפקודת :נכסי תרבות )בצרוף טופס ההרשמה(

כתובת למשלוח:
מח' תרבות – התנועה הקיבוצית ,רח' לאונרדו דה-וינצ'י  ,13ת"א 61400
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