
שנת 2020 הביאה איתה יומולדת 
חגיגי למושב שלנו – 
90 שנה מאז הקמתו. 

קשה לדמיין את הפער בין העולם 
כפי שהיה בשנת ההקמה של 

המושב, למושב שבו אנו גרים היום. 
90 שנים של מהפיכות, התפתחות, 

אתגרים, המוני אנשים מעוררי 
השראה ופורצי דרך ומושב אחד, 

שהתגבש לכדי קהילה מרגשת 
שאינה מובנת מאליה בעידן הנוכחי. 

פתחנו את השנה, השבוע, בלוחות 
שלבשו חג, ברחובות, בחגיגה 
בתחנות ההסעה של הילדים, 

בשירים ברחובות, בכיכר שהתחדשה 
ובחשיפת לוגו ה-90 שלנו. 

את שנת ה-90 למושב נחגוג 
באירועים שונים לאורך השנה – 

כלומר, לא יהיה אירוע 90 אחד גדול 
אלא האירועים המוכרים לנו יקבלו 

צביון חגיגי נוסף ואליהם יצטרפו גם 
פעילויות חדשות ביוזמת צוותים 

יצירתיים ונמרצים שעובדים 
בימים אילו. 

קהילת מושב חרות היקרה, 
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רשמו ביומנים את תאריכי 
האירועים לחודשים הקרובים

6.2 ערב פאב קהילתי נודד בסימן ה-90
8.2 טיול ט"ו בשבט מושבי בסימן ה-90

    שידחה ל15.2 במקרה ויהיה גשם.
22.2 פעילות ייחודית לתושבי חרות 

    במוזיאון הטרקטורים 
5.3 מסיבת פורים למבוגרים

10.3 פורימון לקהילה
28.3 מרוץ האביב 

20.4 טקס יום השואה
27.4 טקס יום הזיכרון וערב שירי לוחמים
28.4 הפנינג יום העצמאות בסימן ה-90

8-9.5 קמפינג מושבי על הדשא עם 
    ליל שירה לכבוד ל"ג בעומר

16.5 טורניר יד ורגל הזהב 
23.5 חזרה גנרלית לטקס שבועות שיכלול

    מגוון גילאים רחב כולל נוער ומבוגרים
28.5 טקס שבועות בסימן ה-90

*במהלך השנה גם מתקיימות כבשגרה 
הרצאות, פעילויות רבות נוספות לכל 

הגילאים בעיקר באמצע השבוע. אילו לא 
נכללו ברשימה זו – שבאה בעיקר על מנת 

שתוכלו להערך ולתכנן את סופי-השבוע. 

אחת המטרות בשנה זו היא חיבור הקהילה על כל קצותיה, חיבור הישן לחדש 
ומעורבות של כמה שיותר מעגלים. 

הצוותים ישמחו לעוד מוחות צירתיים וידיים עובדות, כל אחד לפי יכולתו.
באמצעות הרשימה שלהלן תוכלו ליצור קשר עם רכזי הצוותים. 

אנו מזמינים את כל תושבי חרות, מכל הדורות, להשתתף ולשמוח את שמחת 
הקהילה, לחגוג את ייחודה ומורשתה, את חיי השיתוף והיצירה שלה.

בברכת שנת 90 תוססת ומלאת עשייה.
צוות ה-90, מושב חרות
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שמות רכזי הצוותים - מוזמנים להצטרף!

טיול ט"ו בשבט מושבי בדגש 90 - ניר אורן 052-9275782
צוות אירועי קהילה וחיבור בינדורי (כולל אירועי קבלת שבת, מסיבות 

רחוב נושאיות) – נטע שמעוני  052-6148706

אירועי אמנות לעם (בשיתוף עם צוות אירועי קהילה) – תו זמיר 

052-4838989

חנוכת בית העם - שרון בן ארי 050-6235901 

מסיבת פורים מבוגרים – טלי בוקר 054-4876351

יום העצמאות ברוח ה- 90 - נעמה אילון קוריבנד 054-5551356

שבועות ברוח ה-90 – שרון אוריאלי 054-9090260 

פסקול השירים הקהילתי שלנו - ברוריה אוריאלי 054-9090263

כנס מחזורים – איריס נוי 054-5397602

צוות הפקת סרטים - נחמיה חסיד 052-5793093 (גם כל מי שמעוניין 

לתרום זכרונות היסטוריים מכל סוג מוזמן להתקשר לנחמיה)

צוות תערוכות - רינת סיון 050-5997179

צוות שרים 90 – אתי רייכנשטיין 054-6620963

חותם סביבתי היסטורי (פיסול, מוצגים במושב) – מעיין קפלן גריסרו 

054-4321338

חרות לובשת חג (לוגו 90, פרסום, דגלים ושאר קישוטים) -רותם ריטוב 

 054-5838383

המילה הכתובה (כולל עיתון מושבי) - אמוץ חצרוני  050-6220050

הנצחה לזכר המייסדים - עידית מגן 054-4963563 

רכזת צוותי שנת ה-90 – שרון אוריאלי 054-9090260


