אירועי שנת החמישים

תושבים יקרים,

שנת החמישים לחידוש ההתיישבות בגולן היא נקודת ציון משמעותית ומרגשת.
לרגל ציון שנת החמישים ,גיבש צוות רחב של עובדי מועצה ונציגי ציבור ,תכנית של אירועים
ופעילויות ,מגיל רך ועד ותיקי הגולן ,אשר מתפרשת על פני שנה ומשתלבת במוסדות החינוך
הפורמליים והבלתי פורמליים ובקהילה ותגיע לשיא בחודשים מאי-יוני .בין השאר ,יתקיימו שני
אירועים משמעותיים  -האירוע המרכזי של שנת היובל  -מופע גדול ,בשיתוף עם קהילת הגולן
וחנוכת אתר בית הכנסת העתיק עין קשתות ,עם סיום עבודות הפיתוח הנרחבות שמתקיימות בו.
האירוע יסמל את החיבור של קהילת הגולן לשורשים היהודיים-ההיסטוריים.
בחוברת זו אנו מציגים את עיקרי הפעילויות לתושבים ומקווים לשנת חמישים מהנה ופורייה!
עמיחי אלבה
מנכ״ל המועצה

 23-24.2כ״ז-כ״ח שבט ,יום ה׳-ו׳

כנס לימוד גולן במלון כינר
כשרוח ואנשים נפגשים

יומיים של תרבות יהודית ישראלית ,הכוללים סיורים בגולן ,מפגשי לימוד ושיח ,אומנים ואנשי רוח.
את הכנס תלווה תערוכה מיוחדת של האומנית דקלה לאור מגבעת יואב ,אשר תצלומיה של סדרת נשים בתנ״ך צולמו
כולם בגולן.
יום חמישי
סיור אל הכפר הקדום דיר עזיז.
10:00
 14:00-20:45הרצאות ,יחידות לימוד וסדנאות ע״י מנחים ומרצים מהגולן
ומחוצה לו.
אביתר בנאי במופע פסנתר וגיטרה .מופע חימום ,עמי נגר.
21:00
עלויות:
ביום חמישי בערב יתקיימו יחידות לימוד גם עבור נוער בהובלת תכנית דילר
לכל הכנס& 160 -
יום שישי
ליום אחד& 90 -
ציידא
בית
תל
אל
אבשלום
בעקבות
סיור
7:30
ליום חלקי& 60 -
ופאנל
הרצאות
9:00
תוספת ללינה וארוחת בוקר₪ 600 -
קבלת שבת בהובלת אהרון פררה
12:00

 27.2א׳ אדר ,יום ב׳

חדשנות בחקלאות בגולן
מדרשת חיספין

המגמות בתחום החקלאות בארץ ובעולם מציבות בפני
החקלאים אתגרים אך גם הזדמנויות.
החזון בגולן הוא לפתח חקלאות חדשנית ,עתירת ידע
ופורצת דרך .חקלאי הגולן הנכם מוזמנים לכנס בנושא:
גידולים חדשים ,רעיונות לשילוב החקלאות בתחומי
הרפואה והבריאות וכן הכרות עם אנשי המחקר אשר
מחפשים את הדרך לפריצת הגבולות בחקלאות.

סדר היום:
 8:30התכנסות ורישום
 9:00ראש המועצה ,אלי מלכה -דברי פתיחה

מושב א׳ גידולים חדשים בגולן
 9:15פרופ׳ עודד שוסיוב ,מייסד חברת הביוטק
קולפלנט  -ייצור תרופות ביולוגיות מצמח טבק
 10:30פרופ׳ צביקה מנדל ,מנהל המחקר החקלאי -
חקלאות אורגנית והתמודדות עם פולשים

שבט  -אדר תשע״ז
February 2017
 10:15מרתון מיני הרצאות:
 טירן אללי ,יזם חקלאי  -חקלאות אקוואפונית -הידרופונית
 ד”ר ליאור רובינוביץ ,מו”פ צפון  -פיתוחהקינואה,גידול פוטנציאלי בגולן
 יענקלה פרץ - Algae smart Ltd ,ספירולינהכענף חקלאות מים חדש

מושב ב׳ חידושים בחקלאות הקיימת
 12:15מרתון מיני הרצאות:
 מנשה כהן ,חוקר בתחום פרחים מו”פ צפון -התרחבות ענף האדמוניות
 ניר רובין ,מנהל תחום צמחי נוי וגד”ח ,מו”פ צפון -פרח השעווה ,הורטנזיה ופוליגונטום
 ד”ר עופר דנאי ,חוקר פטריות מאכל מו”פ צפון -גידול פטריות כמהין
 איתמר גור -מבט הומוריסטי על משק בין דורי,חקלאות וחדשנות :לא על הפיאט לבדו

ארוחת צהרים (חדר אוכל מדרשת הגולן)

שני

ראשון

שלישי

1

מושב ג׳ אפיקים חדשים בחקלאות
14:00
14:30
15:00
15:40
15:50
16:00

ד”ר דפנה מיכאלי ,מנהלת מדעית ,החברה
לחקלאות עתירת ידע בגולן  -החקלאות
בישראל בעוד שלושה עשורים
ד”ר ירון דקל ,מכון שמיר למחקר  -מזון
העתיד ,מיתוס ומציאות אתגרים והזדמנויות.
ד”ר אלי יהלום - Blue Berries -
גידול פרמיום בחקלאות מודרנית.
ערן פישר ,מרכז ענף חקלאות מרום גולן -
גידול ירקות חורף בקיץ
ד”ר עומר קראין ,חוקר מו”פ צפון  -גידול
אוכמניות ופיסטוק
נעילת הכנס  -סיכום

הרשמה מראש:
ועדה חקלאית גולן 04-6851017

רביעי

5

ט׳

6

י׳

7

יא׳

חמישי

ה׳

2

יב׳

9

8

ו׳

שישי

שבת

3ז׳ 4
11טו'
10יד׳
ח׳

יג׳

ט״ו בשבט

12טז' 13יז' 14יח' 15יט' 16כ' 17כא׳ 18

כב׳

כנס לימוד גולן

19כג' 20כד' 21כה' 22כו׳ 23כז׳ 24כח׳ 25
כנס חקלאות וחדשנות
26ל׳
27א׳ 28ב'
יום המשפחה

כט׳

 12-14.4ט״ז ניסן א׳ חוה״מ פסח  -י״ח ניסן ג׳ חוה״מ פסח ,ימים ד׳-ו׳

טיולים בגולן

סיורים וטיולים בגולן היוצאים משלושה חניונים :מתחם תיירות וואסט ,חניון צומת יהודייה ,אמפי-פארק גולן.
עם מדריכי מדרשת הגולן.
קצר וקולע

עד  3שעות ברכבים פרטיים ,מתאים למשפחות
(יציאה בשעה )13:00 ,12:00 ,11:00

אוהבי לכת

עד  4שעות רגלי (יציאה בשעה )11:00

מטיבי קשב עד  3שעות באוטובוס (יציאה בשעה )11:00
מצפה וזיכרון הדרכות לציון יובל למלחמת ששת הימים באתרי הקרבות
יתקיימו בתל פאח׳ר ,מצפה גדות ומצפה קוניטרה,
בין השעות  11:00ל ,16:00-בכל שעה עגולה.

לפרטים04-6962885 :
בימי הפעילות יפעל מוקד
ייעודי ,מספרו יפורסם
לקראת הפעילות.

 28.4ב׳ אייר ,יום ו׳

מירוץ הרי הגעש

מירוץ שליחים-שטח של קבוצות רצים ,אשר יטפסו
על חמישה הרי געש .הזינוק יתבצע בקיבוץ אורטל
וסיום המירוץ  -בהר בנטל .בסה״כ  25ק״מ מאתגרים.
בתשלום .מידע נוסף יפורסם בהמשך.

ניסן  -אייר תשע״ז
April 2017
ראשון

1

ה׳

2

ו׳

לפרטים והרשמה:
04-6851019
או
( 050-2850282איקי)

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

3ז׳ 4ח׳ 5ט׳ 6י׳ 7יא׳ 8
טיולים בגולן
10יד׳ 11טו׳ 12טז׳ 13יז׳ 14יח׳ 15יט׳
יב'

9
16כ׳ 17כא׳ 18כב׳
19כג׳ 20כד׳ 21כה׳ 22כו׳
מרוץ הרי געש
24כח׳
25כט' 26ל' 27א' 28ב' 29ג'
23כז׳
יג'

ה חוה״מ

ערב חג פסח פסח

שביעי של פסח מימונה
יום הזכרו לשואה
ולגבורה (נדחה)

30

ד'

א חוה״מ

ב חוה״מ

ג חוה״מ

ד חוה״מ

חודש מאי  /אייר

 3.5ז׳ אייר ,יום ד׳

חודש פעילות  50לגולן במערכת החינוך

יום העצמאות

חודש שיא במערכת החינוך ,אשר ייתן ביטוי למגוון פעילויות ,שנערכו במהלך השנה
בבתי הספר .ההפעלות השונות יעשירו את התלמידים בידע רב ,יפעילו מערך
חווייתי מעורר סקרנות ועניין ויצרו גאוות יחידה של ילדי הגולן ,כילדים הגדלים
בחבל ארץ זה.

 4-6.5ח׳-ט׳ אייר ימים ה׳-ש׳

נושאי הפעילויות:
•ההיסטוריה של ההתיישבות היהודית בגולן לאורך הדורות
•מפת הגולן ,טופוגרפיה ומבנה השטח
•ההתיישבות החדשה
•פיתוח תעשייה וחקלאות
•קהילת הגולן  -המארג האנושי
•הגולן  -חלום שמתגשם (ההווה בנוף העתיד)

״הבמה שלכם״ | עצמאות 2017
הפנינג קהילתי מרגש מלווה בתערוכות עבר-הווה גולניות ,״הבמה שלכם״  -פרויקט מוזיקלי
חגיגי ומרגש ,המפגיש על במה אחת את היוצרים הגדולים של ישראל עם יוצרים מהגולן.

מירוץ התפוח

מירוץ אופני כביש ,בן  3ימים ,מאמפי-גולן ועד להר בנטל ,המיועד לרוכבים מקצועיים ומחולק
לשלושה קטעים .בהפקת מועדון ״בשביל האופניים בגליל״ ,בחסות איגוד האופניים ואגף
תיירות גולן .בימי המירוץ ,ייתכנו חסימות כבישים ,מידע נוסף יפורסם בהמשך.

 19-20.5כ״ג-כ״ד אייר ,ימים ו׳-ש׳

חוצה גולן אופני שטח

טיול אופני הרים מסורתי בן יומיים .רכיבת שטח
מנמרוד ועד הכנרת .רכיבה אתגרית עם חניית לילה
בקצרין.

עלות:
 450ש״ח ,לתושבי הגולן 400 :ש״ח.
לפרטים והרשמה:
 04-6851019או ( 050-2850282איקי).

אייר  -סיוון תשע״ז
May 2017
 25-26.5כ״ט אייר – א׳ סיוון ,ימים ה׳-ו׳

סופ״ש בגולן  -הדובדבן
שבקצפת

טיול בצפון הגולן ,בנתיב הגעשי ,בשילוב הבוסתנים וקטיף
דובדבנים .מיועד לקהל הרחב ולאורחי אתרי הלינה בגולן.

יום חמישי בערב -סיור בפארק הוולקני,
מלווה במיצג תאורה וביום שישי -סיור של 3-4
שעות 20 .ש״ח לאדם.
(כרוך בעלות לכל משתתף עבור הקטיף העצמי).
לפרטים והרשמה 04-6962885 :או:
info-tour@golan.org.il

חקלאות ,טעמים וריחות
הפנינג חקלאי ,שיציין את יריית הפתיחה לשוק האיכרים החודשי ,שמיועד להתקיים בצומת וואסט .לצד דוכני
התוצרת הגולנית ,ייהנו המבקרים ממוזיקה טובה ,פינות יצירה ,בר משקאות והופעות של להקת תאטרון-רחוב
בסגנון קרקסי .מידע נוסף יפורסם בהמשך.

שני

ראשון

1

ה׳

שלישי

2

ו׳

יום הזכרון לחללי יום העצמאות
מערכות ישראל (נדחה)
(נדחה)

הבמה שלכם

3

ז׳

4

ח׳

מרוץ התפוח

5

ט׳

6

י׳

7
14יח׳
15יט׳ 16כ׳ 17כא׳ 18כב׳ 19כג׳ 20כד׳
יא׳

8

יב׳

9

רביעי

חמישי

שישי

שבת

יג׳

10יד׳ 11טו׳ 12טז׳ 13

יז'

חוצה גולן

ל״ג בעומר

סופ״ש בגולן

21כה׳ 22כו׳ 23כז׳ 24כח׳ 25כט׳ 26א׳ 27
31ו׳
28ג׳ 29ד׳ 30ה׳

ב׳

שבועות

סיוון  -תמוז תשע״ז
June 2017

אירוע יין

חגיגת יין בלתי נשכחת בגולן :שדרת יקבים -טעימות ומחירים מוזלים ברכישת יינות ,גבינות
ומוצרי בוטיק ,דוכני מזון ומוזיקה חיה .בהמשך הערב מסיבת ריקודים עם בר יין מלא בשפע
היינות של היקבים בגולן .מידע נוסף יפורסם בהמשך.

 15.6כ״א סיוון ,יום ה׳

שני

ראשון

שלישי

רביעי

1

הסיפור שלי ,הגולן שלנו

ערב חד פעמי ,בהשתתפות קהילת הגולן לצד אמני ישראל
ובמעמד נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין
״זה הסיפור שלי״
המופע המרכזי לשנת החמישים!
אמפי אחמדיה ,קצרין
17:00-22:00
בהשתתפות :אברהם טל,
ג’ין בורדו ,גבע אלון
וענת מלמוד
מידע נוסף יפורסם בהמשך.

חמישי

ז׳

4

י׳

5

יא׳

6

יב׳

7

יג׳

8

יד׳

שישי

2

שבת

ח׳

ט׳

3

טו׳

10

9

טז'

הסיפור שלי

11יז' 12יח׳ 13יט׳ 14כ׳ 15כא׳ 16כב׳ 17

כג׳

18כד׳ 19כה׳ 20כו׳ 21כז׳ 22כח׳ 23כט׳ 24

ל׳

25א׳ 26ב׳ 27ג׳ 28ד׳ 29ה׳ 30

ו׳

 13-14.7יט׳-כ׳ סיוון ,ימים ה׳-ו׳

סופ״ש בגולן :מהכרם לבקבוק

תמוז  -אב תשע״ז
July 2017

ביקור בכרמי היין וטעימות בשני יקבים (כשר) .מיועד
לקהל הרחב ולאורחי אתרי הלינה בגולן.
יום חמישי בערב  -סיור בפארק הוולקני ,מלווה במיצג תאורה וביום
שישי  -סיור של  3-4שעות.
 60ש״ח לאדם.
לפרטים והרשמה 04-6962885 :או info-tour@golan.org.il

ראשון

ריצת טיפוס החרמון

ריצה לכיבוש החרמון .תחילת המירוץ ברכבל התחתון
וסיום ברכבל העליון.
בתשלום .מידע נוסף יפורסם בהמשך.

שישי

1

ז׳

2
 28.7ה׳ אב ,יום ה׳

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שבת

ח׳

3

טו'

10טז' 11יז' 12יח' 13יט' 14כ' 15

9

4

י׳

ט׳

5

יא׳

6

יב׳

7

יג׳

סופ״ש בגולן

8

יד'

כא'

16כב' 17כג' 18כד' 19כה' 20כו' 21כז' 22
ריצת טיפוס החרמון

כח׳

23כט' 24א' 25ב' 26ג' 27ד' 28ה' 29

ו'

30ז' 31

ח'

לילות ירח בגולן

בהפקה מושקעת וחגיגית יתקיים זו השנה השמינית ברציפות פסטיבל לילות ירח בגולן.
שלושה ימים של הופעות מיוחדות בערבים בלתי נשכחים .פרטים נוספים בקרוב....

 7-8.9ט״ז –י״ז אב ,ימים ה׳-ו׳

סופ״ש בגולן -
תפוח בדבש
ביקור במכוורת דבש וסיור בצפון הגולן ,כולל ביקור בבית האריזה ״בראשית״.

אב  -אלול תשע״ז
August 2017
אלול  -תשרי תשע״ז/תשע״ח
September 2017
שני

ראשון

שלישי

רביעי

חמישי

1

מיועד לקהל הרחב ולאורחי אתרי הלינה בגולן.

יום חמישי בערב -סיור בפארק הוולקני ,מלווה
במיצג תאורה וביום שישי  -סיור של  3-4שעות.
 20ש״ח לאדם.
לפרטים והרשמה04-6962885 :
או info-tour@golan.org.il
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יום כיפור

חול המועד סוכות 8.10
י״ח תשרי ,יום א׳

בתים פתוחים

אמנים ויוצרים בגולן יפתחו את סטודיו/חלל היצירה
שלהם בפני קהל המבקרים ,לראות ,לחוות ולהתנסות.
בשעות קבועות מראש ,יתקיימו בכל המקומות סדנאות
חינמיות פתוחות לקהל הרחב .הפעילויות יתאימו בחלקן
לכל המשפחה ,בחלקן לילדים ובחלקן למבוגרים.
בשני מוקדים ,תתקיים פעילות אמנותית ויוצרת
קבוצתית ,בהנחיית אמן/אמנית.

ט׳-י״ב
המירוץ לגולן ,נוער
מפעל משמעותי של כ 24-שעות ,המפגיש את נוער
הגולן עם נושאים שונים :רב-תרבותיות ,קהילתיות,
מורשת קרב ,טבע ,היסטוריה ,חקלאות ומנהיגות גולנית.

צעדת הגולן

תשרי  -חשוון תשע״ח
October 2017

חול המועד סוכות

מסלול מעגלי באורך  8-10ק״מ שמתחיל ומסתיים
בפארק קצרין העתיקה.
המסלול משלב טבע והפעלות ,תוך כדי תנועה ומסתיים
במתחם קהילתי ,הכולל הפנינג גדול ומכובד ,פעילות
לשנת החמישים ,כולל דוכני מזון ,הפעלה ומופע.
מידע נוסף יפורסם בהמשך.

1יא׳ 2
בתים פתוחים
8יח׳ 9יט׳

 20.10ל׳ תשרי ,יום ו׳

15כה' 16כו׳ 17כז׳ 18כח׳ 19כט׳ 20ל׳ 21

חורשת היובל

נטיעת חורשת זיתים ( 350שתילים) על ידי ותיקי
היישובים ,בקטע הדרומי של יער דליות.
נציגי היישובים יטעו  10עצים במקבץ ויותקן שלט קק״ל
ועליו פרטים על היישוב .הזית יסמל נוכחותנו לדורות
והתאריך מסמל מועד עליית גרעין ההתיישבות
הראשון לגולן.
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סופ״ש בגולן -
סיורים בעקבות עץ הזית

תצפית מדהימה ,סיור בין כרמי הזית וביקור השני בתי
בד .מיועד לקהל הרחב ולאורחי אתרי הלינה בגולן.

חשון  -כסלו תשע״ח
November 2017
שני

ראשון

שלישי

רביעי

1

יב׳

יום חמישי בערב -סיור בפארק הוולקני ,מלווה במיצג
תאורה וביום שישי  -סיור של  3-4שעות.
 60ש״ח לאדם.
לפרטים והרשמה:
 04-6962885או
info-tour@golan.org.il
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שביל הגולן

תכניות שנתיות

תושבי הגולן ,יחד עם אורחים באתרי הלינה ,יטיילו כקבוצה בשביל הגולן,
בהדרכת מדרשת הגולן.
רישום מראש עד ה  .1.3.17הטיולים יתקיימו אחת לשבועיים ,ביום שישי,
לפי הפירוט הבא:
 - 3/3קטע  - 15ממבוא חמה לעין תאופיק :על מצוק  500מטרים מעל הכנרת ,מצנחים
פורחים ומעיין מתוק בסוף הדרך 5 .ק״מ .דרגת קושי בנונית
 - 17/3קטע  - 12מנחל תאנה לחורשת גבעת יואב :נופי כנרת וראשית ההתיישבות בגולן
בעת החדשה 7 .ק״מ דרגת קושי בינונית
 - 31/3קטע  - 11מעין קשתות (אום אל-קנאטיר) לנחל תאנה :בית כנסת עתיק ומפגש
נחלים 9 .ק״מ .דרגת קושי קשה
 - 21/4קטע  - 6מחניון עין זיוון להר חוזק :הליכה מאתר הנצחה לטורבינות הרוח ולחורש
ים תיכוני 9 .ק״מ .דרגת קושי קלה
 - 5/5קטע  - 5מהר בנטל לחניון עין זיוון :תצפית לארבע רוחות השמים ויער אלונים5 .
ק״מ .דרגת קושי בינונית
 - 19/5קטע  - 3מתל קציעה לאנדרטת פלס״ר  :7יער מהאגדות ,תל אדום עם מחצבות
סקוריה מרתקות 7 .ק״מ .דרגת קושי קלה
 - 2/6קטע  - 2מנמרוד לתל קציעה :מיישוב זעיר וציורי לכפר דרוזי ומפגש עם העדה
הדרוזית בגולן ,אגם קטן ולוע הר געש כבוי 7 .ק״מ .דרגת קושי קלה
 - 23/6קטע  - 1מהר החרמון ועד נמרוד :יישוב קטן וציורי ותצפית יפהפייה 7 .ק״מ ,כרוך
בירידה תלולה.

•עלות הרשמה לתכנית כולה :לאדם  25 -ש״ח,
למשפחה ( 4נפשות ומעלה)  100 -ש״ח
•מס' המקומות מוגבל
•ניתן להירשם לסיור בודד ,על סמך מקום פנוי ,בתשלום מלא
•כל משתתף יקבל חולצה
•הטיולים בהדרכת מדרשת הגולן
•הטיולים יתקיימו בכפוף למזג האוויר
•הגעה לנקודת התחלה  -עצמאית.
מנקודת הסיום ,יהיה איסוף בהסעה חזרה לכלי הרכב
•שעת התחלה ,8:30 :שעת סיום משוערת13:30 :
לפרטים נוספים ,04-6962885 :או info-tour@golan.org.il

ילדי הגנים מציינים  50שנה לחידוש
ההתיישבות בגולן

גני הילדים קיבלו ערכת ״ 50שנה לגולן״ ,אשר תלווה את
הפעילויות השונות לאורך השנה .הערכה כוללת  -מפה
ענקית ועליה שמות היישובים להפעלת הילדים ,דיסק עם
שירי הגולן ,ערכת משחקים.

״ותיק בגן״

בשיתוף מחלקת הוותיקים ,לכל גן חובר חבר/ה
ותיק/ה שיספר לילדים במספר מפגשים על הקמת
היישוב ויבקר עמם במקומות היסטוריים ביישוב.

הקשר הרב-דורי בבתי הספר

בכל בית ספר נבנתה תכנית אישית בנושא ,עם מכנה
משותף ,אשר כולל מפגשי תלמידים וותיקים ,שחלקם
הם סבים וסבתות ותיעוד סיפורים הקשורים לגולן.

תלמידי הגולן מדריכים על שביל הגולן

תלמידים מהגולן ,המטיילים במקטעים של שביל גולן
ופועלים בהם לאורך השנה ,ידריכו תלמידי בתי ספר
תיכוניים ,המגיעים לאזור במסגרת טיולי בית ספר.

תלמידים חופרים בבתי כנסת עתיקים

תכנית חינוכית זו ,הפועלת בבתי הספר במרחב הגולני,
משותפת לרשות העתיקות ולמחלקת החינוך ומתבצעת
על ידי מדריכות מדרשת הגולן בחספין .שותפים לתכנית
ארכיאולוגים החיים בגולן .מטרת התכנית היא חיבור תלמידי
הגולן לבתי הכנסת העתיקים ,באמצעות  -למידה של
מספר תחומים כמו :מהי ארכיאולוגיה ,היכרות עם התקופה,
היישוב היהודי בגולן לאורך השנים ובתי הכנסת העתיקים
בגולן ,טיולים וחפירה ארכיאולוגית .בדרך זו ,לומדים
התלמידים על החיים היהודיים שהיו בחבל הארץ הזה,
מתקופת בית שני דרך תקופת המשנה והתלמוד ועד
לזמננו-אנו וחווים את הדרכים בהן צעדו אבותינו לפני 1600
שנה .במסגרת הנושא ,מכינים התלמידים עבודות חקר
הקשורות לאתרים בו חופרים .התלמידים מדרכים על ידי
ארכיאולוגים מהגולן ומדריכי מדרשת הגולן .לסיום הלמידה,
ייערך כנס ארכיאולוגים צעירים ,בו יוצגו העבודות בפני
ההורים.

קבלות שבת אזוריות

שני אירועי קבלת שבת ,שהפכה למסורת ,בחיבור לשנת
החמישים ומטרתה  -מפגש בין תושבים מיישובים שונים,
סביב תוכן ומסורת .לקבלת השבת ,שותפים תושבים אשר
מובילים את הטקס ולוקחים אחריות על התכנים הנבחרים
להיות מוצגים בו.

מיזם סיפור קולי ביישובים

מטרת פרויקט זה הנה חיזוק הזהות הקהילתית באמצעות
מיזם יישובי .במסגרת הפרויקט ,ייבנה מתקן ייחודי ,שיספר
את סיפור היישוב ,בדרך יצירתית ועל פי קווים המאפיינים
את היישוב .המתקן מיועד לאנשי וילדי היישוב וישמש
גם כאטרקציה למבקרים המגיעים לגולן וליישוביו .הצוות
היישובי ,שיוקם יחד עם הצוות המקצועי ,יגבש יחד את
הרעיון ,דרך הקמתו ,אופן שיתוף התושבים ,הסיפור וכו׳.

קול קורא תרבות יישובית שנת החמישים
העצמת הפעילות היישובית בחיבור לתחום שנת החמישים
בגולן.

קול קורא ליישובים  -לתחום מערכות
החינוך החברתי (א׳-י״ב) ,בסימן שנת
החמישים לגולן .פעילות היכרות סביב חמישים

שנה להתיישבות יהודית בגולן  -פעילות בין-יישובית ,סביב
ייחודיות היישוב המארח ,להעמקת ההיכרות עם יישובי
הגולן( ,עדיפות תינתן לשני יישובים ויותר) .טיול רב-דורי-
קהילתי בגולן ,בסימן  50שנות התיישבות  -בדגש על רב-
דוריות ,בהפעלת והדרכת ילדים ונוער .

לוח אירועי שנת ה ,50-פעילויות ספורט ,תיירות ומופעי תרבות
לפרטים נוספים ,רכישת כרטיסים והרשמה:
www.tourgolan.org.il/golan50
ייתכנו שינויים בתאריכי האירועים .יש להתעדכן בסמוך לאירוע.

