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"סוכות ,חג של שלום בין שכנים"
לכבוד :רכזי תרבות ,רכזי חינוך ,מזכירים ומנהלי קהילות בקיבוצים,
שלום ומועדים לשמחה!
הנדון :השתתפות במיזם כלל ארצי של אירוח שכנים מישובים קרובים בימי חג הסוכות בקיבוץ
רקע  -התנועה הקיבוצית ארגנה לפני שנה בחול המועד סוכות ,יחד עם תנועת "צועדים יחד לעתיד משותף" ומכון שיטים ,מיזם
לאירוח שכנים ערבים בקיבוצים ,בניסיון לקחת חלק במאמץ החשוב לחבר ולקרב לבבות במדינה בכלל ,ובין יהודים וערבים בפרט.
הניסיון התממש בדרכים שונות בכ 81 -קיבוצים וסוכם בהצלחה .כעת ,בתוספת כוחות חדשים וקשרים טובים עם תנועת הפריפריות
ופורום תג מאיר ,אנו מבקשים להרחיב את היריעה ולהציע מפגש עם כל סוגי הקבוצות והישובים השכנים לנו :ישובים ערבים,
ערים ,עיירות ,מושבים ומושבות.
הרעיון בתמצית – עשרות קיבוצים ברחבי הארץ יזמינו את שכניהם לפעילות ומפגש משותפים בסוכה במהלך חג סוכות.
פעילויות אפשריות להמחשה:
 אירוח משפחתי – משפחות מארחות משפחות. לילדים ולמשפחות צעירות  -להפעלות יצירה ,תנועה ומוסיקה בימי חול המועד. לבנות ובני הנעורים  -למפגש הכרות ,יצירת קשרים ו"הנמכת גדרות" למבוגרים  -למפגש הכרות ושיח. אירוח בסוכה מרכזית או במופע מתאים.איך אנחנו עוזרים לכם?
 רשת קשרים ענפה במגוון ישובים ,בעזרתה יש מידה גדולה של בטחון שנוכל לחבר אתכם עם שותפים פוטנציאלייםואורחים.
 רשימת מפעילים והפעלות מומלצים שניתן להזמין לפעילויות לילדים ולנוער ייעוץ וליווי להפקת המפגש או הפעילות ,בהתאם לרצונות ,היכולות והצרכים של כל קיבוץ וקיבוץ. ערכות הפעלה חגיגיות לשימוש עצמי של "שיטים" – מכון החגים הקיבוצי כיסוי תקשורתי מגוון ,חגיגי ומפרגן ,פנים תנועתי וחוץ תנועתי.מה נדרש מהקיבוץ?
 להחליט שרוצים (זו לא הפקה מסובכת ,מספיק אדם אחד או משפחה אחת בכל קיבוץ כדי להרים את היזמה הזו) להחליט איזה סוג של פעילות מתאים לכם ולהקצות לה משאבים בהתאם. ליצור אתנו קשר ,לעדכן ,להיעזר ללא היסוס ולשתף בסיפורים ,תמונות וסרטונים מזמן הפעילות עצמה.ליצירת קשר –
גיל מושקוביץ ,רכז משימות לאומיות ומעורבות בחברה ,התנועה הקיבוצית ,דוא"ל–  , gil@tkz.co.ilנייד – .19-717.88.
דוד דרורי – חג הסוכות – כהזדמנות ללימוד תרבותי הדדי ואירוח שכנים ערבים.1.-1127-7.1 , david6drori@gmail.com ,

מאחלים חג שמח לכולם!
גיל לין ,המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית
ערן ירקוני ,מנהל שיטים – מכון החגים הקיבוצי
דוד דרורי ,שריד ,חבר הנהלת "צועדים יחד לעתיד משותף"
ניבה ראם ,חברת מנהיגות תנועת הפריפריות
ד"ר גדי גבריהו ,יושב ראש פורום 'תג מאיר'
שלום סכת פלאים
מה טוב ומה נעים –
שלומית בונה סכת שלום!

