פסטיבל יערות מנשה  -חוגגים כמעט עשור 18-20 :במאי  2017ביער הקיבוצים
פסטיבל יערות מנשה נוצר בראש ובראשונה בשבילנו ,תושבי המועצה ,כדי ליהנות ולקחת בו חלק פעיל.
מי שמעוניינים להופיע ,להנחות סדנא ,להציג אמנות ,לפתוח דוכן ,לקדם יוזמה או להציע רעיון  -מוזמנים להירשם בטופס
האלקטרוני  www.kib.org.ilונחזור אליכם בהקדם .אל תשכחו לציין שאתם תושבי המועצה ,זה נותן יתרון על-פני אחרים.
מי שמעוניינים לקחת חלק פעיל בארגון הפסטיבל ,בהקמה או בתפעול  -מוזמנים ליצור איתנו קשר )פרטי הקשר בהמשך(.
בחודשים האחרונים התקיים תהליך חשיבה אסטרטגי ,אשר כלל התייעצויות עם אנשי מקצוע ,דיונים פנימיים ודיון ציבורי פתוח,
בעקבותיו הגדירו צוות הפסטיבל והנהלת המועצה את העקרונות הבאים ,שחשוב לנו לשתף אתכם בהם:
פלטפורמה ניהוליות  -לאחר בחינה יסודית ומעמיקה של כמה חלופות )עמותה ,חברה ציבורית ,מפיק חיצוני ועוד( ,הוחלט כי
הפקת הפסטיבל תחת חסות המועצה היא החלופה הטובה ביותר ,הן מבחינה מעשית והן מבחינה ערכית .בהתאם לכך נלמדים
השיפורים וההתאמות הנדרשים ,כאשר כל מחלקות המועצה נרתמות להצלחת האירוע ,שמוגדר אירוע הדגל של התרבות
במועצה.
ממשקים עם השכנים )בעיקר גד"ש ובקר עין השופט וקק"ל(  -הבעיות הכרוכות בקיום הפסטיבל בשטחי היער נלמדות לעומק
ומוגדרות כדי למזער פגיעה בשטח .בנוסף ,נבחנות אפשרויות למיקום חלופי לפסטיבל החל משנת .2018
נוער בפסטיבל – הוקם צוות בהשתתפות סימה מנט )מנהלת תיכון מגידו( ,מיכל מלכה )מנהלת מח' ילדים ונוער במועצה( ,אור
מאיר )מציל"ה( אשר תפקידו לבדוק כיצד להגדיל את מעורבות הנוער בפסטיבל וכיצד להתמודד ולהפחית התנהגויות מסוכנות,
באמצעות הסברה ומניעה.
ככל שנתקרב למועד הפסטיבל נשתף אתכם ,תושבי המועצה ,במידע שימושי בכל הנוגע לתכנים ,לדרכי ההגעה ,לשיטת
רכישת הכרטיסים וכדומה.
מפגש של הצוות הרחב של הפסטיבל יתקיים ביום ו' ,ה 3.2.17 -במתחם יד לבנים .המפגש פתוח לציבור ואתם מוזמנים.

בינתיים ,אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק ,https://www.facebook.com/yaarotmenashefestival
בכתובת המייל  yearot.menashe@gmail.comאו בטלפון ) 050-7541384ערד(.
ניפגש ביערות ,צוות הובלת הפסטיבל:
נתי וירבה  -מפיק הפסטיבל ומנהל מח' תרבות
ערד חכים  -ריכוז הפקה ואדמיניסטרציה
איציק איילון  -ניהול טכני ולוגיסטי
יואל וירבה  -ניהול אמנותי

